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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ    
ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

““““ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” ” ” ” ΚΑΙ ΤΟΥΣΚΑΙ ΤΟΥΣΚΑΙ ΤΟΥΣΚΑΙ ΤΟΥΣ    
ΑΓΩΝΕΣ 10 ΚΑΙ 5 ΧΛΜ.ΑΓΩΝΕΣ 10 ΚΑΙ 5 ΧΛΜ.ΑΓΩΝΕΣ 10 ΚΑΙ 5 ΧΛΜ.ΑΓΩΝΕΣ 10 ΚΑΙ 5 ΧΛΜ.

Από τις αρχές Μάρτη άρχισαν οι εγγραφές των Μελών και Φίλων του 
ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (αλλά και όλων των Συλλόγων της 
ΕΟΣΛΜΑ-Υ) για τη συμμετοχή στον ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ “ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” και στους αγώνες 10 και 5 χλμ. αντίστοιχα.
Οι εγγραφές για τους Συλλόγους μας θα έχουν καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής της συμμετοχής την ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΗ και μέχρι τότε ο 
Σύλλογός μας (και ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ) θα έχουν 
συγκεντρώσει τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και τα χρήματα (10 € 
ανά συμμετοχή) και θα τα παραδώσουν στην Οργανωτική επιτροπή του 
Μαραθωνίου ΕΩΣ 31 ΜΑΗ.
Καλούμε κάθε φίλο, μέλος και συνάδελφο να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ την 
εγγραφή τους και να βοηθήσουν και πάλι φέτος να έχουμε ένα νέο ΡΕ-
ΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τόσο για τον ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
όσο και για τους υπόλοιπους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται κάθε βράδυ στα γραφεία του ΑΠΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό Νικίου 56, στο Αιγάλεω (πλησί-
ον Πλ. Δαβάκη), 3ος δρόμος δεξιά όπως ανεβαίνουμε την ΙΕΡΑ ΟΔΟ) 
και ώρες 20.30-21.30.
Κατόπιν συνεννόησης με τον Κωνσταντίνο Σάμιο 210.5900.685, εργάσι-
μες ώρες και ημέρες, τον Γεώργιο Διαμαντή 6977.360.245, Δηλώσεις 
συμμετοχής θα υπάρχουν και στις ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ του ΑΠΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ και στις κατά τόπους συναντήσεις με μέλη του ΔΣ του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.
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Με διοργανωτή τον ∆ήµο Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου 
και τον ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ 

∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Ο 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 13.700 μ., 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 18.30
Το Σάββατο 13 Αυγούστου µε αφετηρία και τερµατισµό την κεντρική 
πλατεία της Μενδενίτσας και ώρα 18.30, θα διεξαχθεί ο  5ος Αγώ-
νας  ∆ρόµου απόστασης 13.700 µ. διάσχισης του Καλλίδροµου. Η 
διαδροµή του αγώνα είναι µία από τις οµορφότερες µέσα στα αιω-
νόβια  έλατα  του Καλλίδροµου µε  εκκίνηση στα  520 µ.,  ακόλουθα 
µέχρι τα 7.000 φθάνει στα 810 µ. για να ξαναγυρίσουµε µε συνεχή 
ήπια κατηφορική κλίση στην πλατεία της Μενδενίτσας.
Θα  υπάρχουν  4  σηµεία  στη  διαδροµή  (2,3,  6,0,  7,0,10.900)  και 
στον τερµατισµό µε νερό-χυµούς, ενώ δείκτες (σε 6 σηµεία) θα φυ-
λάσσουν τη διαδροµή που έχει 3 χλµ. άσφαλτο και 10,7 χλµ. καλά 
στρωµένο χωµάτινο δρόµο. Μετά το τέλος του αγώνα θα ακολου-
θήσει δεξίωση µε άφθονα  τοπικά  εδέσµατα, ψητά, κρασί,  µπύρα, 
πίτες, µέλι, µπανάνες προσφορά της DOLE Α.Ε. που είναι και από 
τους χορηγούς της διοργάνωσης, ενώ από τις µικροφωνικές εγκα-
ταστάσεις θα ακούγονται τραγούδια από τη δηµοτική και λαϊκή µου-
σική παράδοση της πατρίδας µας. Συνέχεια στη 2η

Ακούστε τον ραδιοφωνικό σταθµό µας συνδεόµενοι 
µε το site του Συλλόγου µας και κλικ στο κουτάκι 

ακρόασης-σύνδεσης

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Η ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας µας είναι 
www.eoslmay.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ-

ΑΓΩΝΕΣ 6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΩΝ 

– ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Μια τέλεια συνεργασία σε µια Ι∆ΕΑ συγκερασµού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ που γίνεται για 5 και πλέον χρόνια  από τον 
δραστήριο Σύλλογο Υπεραποστάσεων, τον Σύλλογο Ελλήνων 
Ηµεροδρόµων και των αγώνων 6 και 12 ωρών που διοργάνωνε για 
πολλά χρόνια ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ µέσα στο στάδιο.
Για φέτος λοιπόν, οι αγώνες 6 και 12 ωρών έγιναν στην πιστοποιη-
µένη ασφάλτινη διαδροµή του 1 χλµ. εντάχθηκαν µέσα στο ΦΕΣΤΙ-
ΒΑΛ και είχαν απόλυτη επιτυχία και ικανοποιητική συµµετοχή (23 
στο 6ωρο και 12 στο 12ωρο).
Σπουδαία η συνεργασία των δυο Συλλόγων, προοιωνίζει και στο 
µέλλον παρόµοιες επιτυχίες.

Συνέχεια στη 16η σελίδα
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΝΕΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΠΑΝΤΟΥ...

 Σπόρος που έπσε πριν από λίγα χρόνια µε την ίδρυση 
της Οµοσπονδίας µας καρπίζει και οι καρποί είναι πλέον 
οι πολυάριθµοι Σύλλογοι ∆ροµέων που είτε δηµιουργού-

νται από την αρχή, είτε επαναδραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά 
της Πατρίδας µας.

Ο
Μέσα στους τελευταίους µήνες λοιπόν, ∆ροµείς από τη Θεσσα-
λονίκη επανεργοποίησαν τον Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Θεσσα-
λονίκης, δίνοντας πραγµατικά ένα ελπιδοφόρο µήνυµα από τη 
Νύφη του Θερµαϊκού για το Μέλλον του Μαζικού Αθλητισµού της 
Πατρίδας µας. Ανάλογη επιτυχή επανεργοποίηση είχαµε στα Χα-
νιά  και  το  Ρέθυµνο  µε  επανεργοποιήσεις  των τοπικών  συλ-
λόγων.
Ενώ, όπως είχαµε ήδη γράψει, δυο νέοι Σύλλογοι, ο Σύλλογος 
∆ροµέων Κερκύρας  “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ” και  ο  Σύλλογος ∆ροµέων 
Υγείας Λευκάδας, ξεκίνησαν την οργανωµένη ∆ράση τους και σε 
λίγο καιρό θα 'ναι κοντά µας στις τάξεις της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

Συνέχεια στη 2η σελ.

Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apollonrunnersclub.gr

∆ιµηνιαία Αθλητική Έκδοση του Α.Π.Σ. "ΑΠΟΛΛΩΝ" ∆υτ. Αττικής - Μνησικλέους 22 - 122 43 Αιγάλεω
Τηλ/FAX: 210-5900.685 – Τεύχος 66 - Μάιος 2011

Site: www.apollonrunnersclub.gr – E-mail: info@apollonrunnersclub.gr
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ΝΕΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΝΤΟΥ...
Συνέχεια από την 1η
Οργανώνεται ήδη Σύλλογος στην Κεφαλλονιά, “Σύλλογος ∆ρο-
µέων ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ “ΕΥΒΟΥΛΟΣ””, ενώ πυρήνες υπάρχουν 
στα Βάτικα, στην Καρδίτσα (που ετοιµάζεται ο Σύλλογος για την 
αναγνώρισή του), στη Σάµο, στην Πρέβεζα, στην ΠΑΡΟ µε τον 
ιστορικό ΓΑΣ ΠΑΡΟΥ που µπορεί και πρέπει να επανεργοποιη-
θεί),  στα  ΜΕΓΑΡΑ και  στην ΚΟΡΙΝΘΟ µε τους ΕΦΥΡΑΙΟΥΣ 
ΩΚΥΠΟ∆ΕΣ.
Αν κάποιος έλεγε λοιπόν στις αρχές του 2003 (όταν ξεκίνησε το 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ) µε τους υπάρχοντες τότε 15 µόλις 
Συλλόγους, ότι µόλις 8 χρόνια αργότερα, θα είχαµε φθάσει τους 
40 υπάρχοντες και άλλους 10 περίπου στη φάση επανεργοποίη-
σής τους- δηµιουργώντας δηλαδή 50 Συλλόγους ∆ροµέων-Μαζι-
κού Αθλητισµού σε ΟΛΗ την Ελλάδα, σίγουρα θα του έλεγαν ότι 
η ΦΑΝΤΑΣΙΑ του θα ήταν καλπάζουσα.
ΚΙ ΟΜΩΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι... Όταν πιστεύουµε, ΟΛΑ µπο-
ρούν να συµβούν, να γίνουν και να ΠΕΤΥΧΟΥΝ... Και οι 50 Σύλ-
λογοι θα είναι η ΑΡΧΗ... Σε λίγα χρόνια, όχι πριν βγει το τέλος 
της τρέχουσας ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ, Ο στόχος µας δεν θα είναι ΜΙΚΡΟ-
ΤΕΡΟΣ από την ΥΠΑΡΞΗ 100 ΣΥΛΛΟΓΩΝ σε ΟΛΗ την ΕΛΛΑ-
∆Α.
ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ έχουν ΧΩΡΟ για ΟΛΟΥΣ... ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ σε κάθε 
ΠΟΛΗ, σε ΚΑΘΕ ΚΩΜΟΠΟΛΗ. ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ τους ∆ΡΟΜΕΙΣ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ, στο κοινό ΟΡΑΜΑ... Ο Μαζικός Αθλητισµός µε 
το ΛΑΟ δίπλα, σε κάθε χώρο, να θυµίζει το ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Βασική 
λειτουργία της Αρχαίας Πόλης – Βασικό Κύτταρο Πολιτισµού-
-Παιδείας και ΕΝΟΤΗΤΑΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, κοντά και δίπλα ο ένας στον άλλον, ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ για την ΕΝΟΤΗΤΑ και τον ΣΚΟΠΟ της 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ο 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 13.700 μ., 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

Συνέχεια από την 1η
Ενώ µετά τις βραβεύσεις θα ακολουθήσει ΜΕΓΑΛΗ Λαϊκή Συναυ-
λία και Γλέντι, µε τη Λαϊκή Κοµπανία Τρίπολης, µε επικεφαλής τον 
πολύ καλό φίλο, Συνάδελφο, πρόεδρο του Σ.∆.Υ. Τρίπολης Πανα-
γιώτη Παπαντωνίου  που θα  ερµηνεύσει  παλιές  και  νέες  Λαϊκές 
επιτυχίες µε τους βιρτουόζους συνεργάτες του που υπόσχονται 
ένα αξέχαστο βράδυ.
Θα  υπάρχουν  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  µε  έπαθλα,  Κύπελλο  στον 
πρώτο, µετάλλιο-δίπλωµα και στους τρεις πρώτους-πρώτες, ενώ ανα-
µνηστικά µετάλλια, διπλώµατα θα δοθούν σε ΟΛΟΥΣ. Είναι αξιοσηµείω-
το ότι πριν τον αγώνα των 13.700 µ. θα διεξαχθεί µε ώρα εκκίνησης ο 
παραδοσιακός  γύρος  της  Μενδενίτσας,  απόστασης  1.700  µ.  για 
τους µικρούς δροµείς-περιπατητές µε τις ανάλογες βραβεύσεις (νή-
πια, παιδιά έως και 9 ετών, έως και 12 ετών και από 13-16 ετών.

Σας περιµένουµε όπως και πέρσι µε ΟΛΗ µας τη φιλόξενη διάθεση 
για µια αξέχαστη εµπειρία στην πανέµορφη Μενδενίτσα, την αετο-
φωλιά  του  Καλλίδροµου.  Η  Μενδενίτσα  βρίσκεται  13  χιλιόµετρα 
από την ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΑΘΗΝΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ (500 µ. πριν το χωριό 
Θερµοπύλες στην κατεύθυνση προς Λαµία, στρίβουµε αριστερά (ή 
500 µέτρα µετά τις Θερµοπύλες µε κατεύθυνση για Αθήνα στρίβου-
µε δεξιά) και ακόλουθα φθάνουµε στη Μενδενίτσα, ή µπορούµε να 
στρίψουµε  προς  τον  Μώλο  δεξιά  και  ακόλουθα  περνώντας  κάτω 
από  την  Εθνική  να  ανεβούµε  σε  καλό  ασφάλτινο  δρόµο  11 χλµ. 
προς τη Μενδενίτσα, περνώντας από το χωριό Καραβίδια).

•••••

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
επόµενων µηνών

►ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΑΡΓΟΣ 21,1 χλµ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΩΝ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, τηλ. πληρ. 27510.68454,  
6974.481575.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ – ∆ΡΟΜΟΣ 18 ΧΛΜ. ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙ∆Α, τηλ. 
πληρ. Μπαράκος Μιλτιάδης 222.8024217-6972.610008..
►ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ – ∆ΡΟΜΟΣ 8 ΧΛΜ. ΚΕΡΑΣΙΑ ΒΟΛΟΥ, ∆ΙΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΒΟΛΟΥ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ – ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 15 ΧΛΜ. ∆ΙΟΝ ΠΙΕ-
ΡΙΑΣ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΗΛ. ΠΛΗΡ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ – 30 ΧΛΜ. ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΧ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ – 24oς ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ-ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ,  ΚΑΜΠΑΞΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 
6970.838779.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ – 7ος ΓΥΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ – 2α ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΕΙΑ, ΖΑΤΟΥΝΑ-ΒΑΛΤΕΣΙ-
ΝΙΚΟ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆ΥΑ, ΤΗΛ. ΠΛΗΡ. 5245.403
►ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ – 18ος ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, 
16 ΧΛΜ., ΤΗΛ. 24210.71770 ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
►ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ – ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΥ 16 ΧΛΜ. - ΒΑΘΥΛΑΚ-
ΚΟΣ-ΚΟΥΦΑΛΙΑ,  ΤΗΛ.  ΠΛΗΡ.  6977.581572,  Σιόψτης  ∆ηµήτρης,  
∆ιοργάνωση Σ∆ Κουφαλίων.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥ-
ΚΑ∆Α, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ – 2ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙ-
ΤΗ -ΠΛΗΡ.: Psiloritismarathon.gr
►ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MAΪΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ – ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 11 ΧΛΜ. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑ-
ΠΟΛΗΣ,  ΩΡΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  9.30.  ΤΗΛ.  ΠΛΗΡ.:  6974.480003, 
6974.074778.
►ΚΥΡΙΑΚΗ  29 MAΪΟΥ – ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α 22 

“∆ΡΟΜΕΑΣ”

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Μνησικλέους 22 – Αιγάλεω – Τ.Κ. 122 43 – 
τηλ./FAX 5900.685

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Υπ. Ύλης: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΑ

Κάθε φίλος – φίλη ή Σύλλογος – Φορέας ∆ροµέας 
µπορεί να στέλνει σαν συνδροµή το ποσό των 20 € 
(ατοµικά) ή το ποσόν των 50 € για 10 εφηµερίδες, 

80 € για 20 και 100 € για 30 εφηµερίδες για να 
βοηθήσει το Σύλλογο και την εφηµερίδα µας. Τα 
ονόµατα και το ποσόν θα αναγράφονται σε κάθε 

επόµενο τεύχος).
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ΧΛΜ., ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, ΤΗΛ-FAX 22620.23970.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ – 5ος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ – ΟΡ-
ΓΑΝΩΣΗ: ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. ΕΚΚΙ-
ΝΗΣΗ  18.00,  ΠΛΗΡ.-∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  6937.332.470,  
27.310.61217, FAX: 27310.82941, 27.310.26772
►ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΗ – ∆ΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΗ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-
ΟΜΑ∆Α ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ. ΠΛΗΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 6947.875040
►ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΗ – ΤΥΜΒΕΙΑ, ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, 14 χλµ.,  
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  08.00,  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ – 
Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΗ – ΓΥΡΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ 10 ΧΛΜ., ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΗ – 2ος ΕΠΙ∆ΑΥΡΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ,  
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ – ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑ-
ΡΑΘΩΝΑ, ΤΗΛ. ΠΛΗΡ. ΒΛ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6942.633.465
►ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΗ – ∆ΡΟΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ 13 ΧΛΜ.,  ΚΕ-
∆ΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪ∆ΑΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΗ – ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
6,4  ΧΛΜ.  -  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΗΛ. 
ΠΛΗΡ. ΒΛ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6942.633465
►ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΙΟΥΛΗ – CAMPING ∆ΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΚΟΛΥΜΠΙ, ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΤΡΕΞΙ-
ΜΟ, ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ, ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ, ∆ΡΟΜΙΚΟ 
∆ΕΚΑΘΛΟ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑ-
ΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ∆ΡΟΜΕΑ... ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΣΛΜΑ-Υ. ∆ΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210.5900685 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑ-
ΜΙΟ, ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ, 210.5317826. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ  CAMPING,  ΩΡΕΣ ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗΣ, ΤΙΜΕΣ Κ.ΛΠ. ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΗ-ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΗ ΣΤΙΣ ∆ΡΟ-
ΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α “∆ΡΟΜΕΑΣ”, ΤΕΥ-
ΧΟΣ ΙΟΥΛΗ 2011.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΗ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΑΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣ-
ΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΗ – ∆ΡΟΜΟΣ 25 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ) – 
∆.∆. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ – ΣΑΚΗΣ ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ, ΤΗΛ. 693.4141.392.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 5ος ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙ∆ΡΟΜΟΥ 13,7 ΧΛΜ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Ή 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (θα έχουµε ενηµέρωση σχετικά 
στο φύλλο Ιουλίου) – ∆ΙΚΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 24 ΧΛΜ. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο.Υπεραποστάσεων Κρήτης.
►ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 10 
ΧΛΜ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
►ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ∆ΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
2011, 15.600 Μ. - ΟΜΑ∆Α ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ∆ΗΜΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΤΗΛ. 23820.27777 ΣΑΜΑΡΤΖΙ∆ΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ. FAX 
23820.21544
►ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΜΙΛΤΙΑ∆ΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΤΙΜΗΣ 36 
ΧΛΜ. - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ (ΜΕΣΩ ΣΤΑΜΑΤΑΣ-∆ΡΟ-
ΣΙΑΣ κ.λπ.) ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΣΛΜΑ-Υ (ΠΛΗΡ. ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ 
“∆ΡΟΜΕΑ”, ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΗ 2011).
►ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 30 ΧΛΜ. ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙ-
ΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – Α.Ο. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
►ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  24-25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ,  ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 
2011
►ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 14 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 
– ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
►ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ – ΠΤΩΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ – ΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΚΚΙ-
ΝΟ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  –  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣ  ΟΡΧΟΜΕ-
ΝΟΥ – ∆.∆. ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ.. ΤΗΛ. ΠΛΗΡ. ΑΡΙ-
ΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΑΣ 8072434
►ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΗ – ΑΓΩΝΑΣ 14 ΧΛΜ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ - ΠΡ.  
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Σ∆Υ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

(Άλλοι Αγώνες Συλλόγων της ΕΟΣΛΜΑ-Υ θα ανακοινωθούν στο φύλ-
λο ΙΟΥΛΗ για τους µήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ-ΟΚΤΩΒΡΗ και 
µετέπειτα, ενώ για αλλαγές ή αναβολές, παρακαλούµε να ενηµερώνε-
στε από τις ∆ροµικές ιστοσελίδες).

▲▲►▼◄

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ;
Αν ένα ερώτηµα στοιχειώνει στον Ύπνο ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕ-
ΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ, (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ...) 
είναι το ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ, πού πήγαν τα λεφτά του ΧΡΕ-
ΟΥΣ σχεδόν ΟΛΩΝ των χωρών του πλανήτη (εξαιρουµένων της 
Κίνας µε 3,05 τρις δολάρια, της Ρωσίας µε περίπου 1 τρις, της Ελ-
βετίας µε 520 δις, της Γερµανίας µε 400 δις και ίσως της Αυστραλί-
ας µε 100 δις δολ.). Σύνολο 5 τρις.
Ψίχουλα στον ωκεανό των 14,3 τρις δολαρίων Κεντρικής ∆ιοίκησης 
των ΗΠΑ, των 4,3 τρις δολ. της Ιαπωνίας (επιβαρυνόµενης µε 220 
δις του τσουνάµι, σεισµού), των ασύλληπτων 20 τρις όλων των υ-
πολοίπων χωρών του πλανήτη, συµπεριλαµβανοµένων των 360 
δις της Ελλάδας.
Υπάρχει λοιπόν ένα χάντικαπ 35 περίπου τρις δολαρίων. Τα επιθε-
τικά  “ΚΕΦΑΛΑΙΑ”  των  Αγορών  των  ποικιλώνυµων  GOLDMAN 
SUCHS, των Soros, των Morgan Stanley, της Nτόιτσε Μπανκ, δεν 
ξεπερνούν τα 12,5 τρις, άρα τα µείον παραµένουν στα 17,5 τρις 
που παραµένουν σαν χρέος ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ. Αυτά δεν 
είναι τίποτε ΑΛΛΟ από ΑΕΡΑΣ, ΑΕΡΑΣ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ... Είναι ο 
ΑΕΡΑΣ από τόκους, επαίσχυντες συνθήκες µιζών που ενθυλάκω-
σαν ΟΛΙΓΑ, ΟΛΙΓΙΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ και υπάρχουν στους λεγόµενους 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥΣ. ΟΙ  ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΙ,  ΟΙ  ΚΛΕ-
ΦΤΕΣ δεν αισχύνονται καθόλου, αφού τους ΟΝΟΜΑΤΙΣΑΝ ΠΑΡΑ-
∆ΕΙΣΟΥΣ. Είναι εκείνα τα 40 περίπου σηµεία στον πλανήτη που 
αυτοί που αποτελούν τη ∆ΡΑΚΑ της παγκόσµιας ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗΣ 
και εξαπάτησης, φυλάνε το 40% του παγκόσµιου “ΧΡΕΟΥΣ” ΑΦΟ-
ΡΟΛΟΓΗΤΑ και χωρίς κανένας να τους ακουµπάει,  αφού αυτοί 
αποτελούν το Α και το Ω του παγκόσµιου ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ οικο-
νοµικού  status.  Αυτά τα ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ που παίζουν µπιλιάρδο µε 
τους Λαούς, όλους τους Λαούς, σε ένα αποτρόπαιο παιχνίδι, ΜΕ-
ΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι που τα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ είναι ΟΛΑ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ και οι 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των 6,8 δις υπολοίπων του πλανήτη. Αν, λέµε αν 
οι Λαοί γνώριζαν και απαιτούσαν να µπει ΦΟΡΟΣ, ο νόµιµος φό-
ρος των κλεµµένων 17,5 τρις και ο φόρος (Tobin) από τον αιθερο-
βάµονα οικονοµολόγο που το πρότεινε επί των συναλλαγών των 
περιβόητων ΑΓΟΡΩΝ (που υπολογίζεται σε περίπου 2 τρις κάθε 
χρόνο επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε όλο τον πλανή-
τη, τότε υπολογίζεται ότι µόλις σε 2,5 χρόνια, ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΑΟΣ δεν 
θα ΧΡΩΣΤΑΓΕ σε ΚΑΝΕΝΑΝ...!!!
Τα θαυµαστικά δικά σας...  Γιατί  λοιπόν οι  Φωτισµένοι  “Ηγέτες” 
ΟΛΩΝ των  ∆ηµοκρατικών  χωρών,  ΟΛΟΥ του  Κόσµου  δεν  το 
πράττουν;
Τα αυτονόητα παραλείπονται, µου απάντησε ανώτατος παράγο-
ντας (πρόσφατα παραιτηθείς) στην αυτονόητη ερώτησή µου...
Γιατί  οι  “λαοπρόβλητοι ηγέτες”  και οι  δικοί µας, δεν είναι  παρά 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ των ΑΓΟΡΩΝ, αυτών δηλαδή που αποτελούν τις πε-
ριβόητες λέσχες και  επιτροπές που συναποτελούνται  από τους 
Μεγιστάνες των Οικονοµιών της Κρίσης και του Χρέους... Είναι ευ-
κολότερο και αποδοτικότερο να έχει Λαούς ολόκληρους µέσα στην 
Τοκογλυφία από το να τους έχεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ χωρίς ΧΡΕΗ... 
Έτσι, µε τη ΣΤΥΓΝΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ εκµετάλλευση το Σύστηµα 
των ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΩΝ δείχνει το αληθινό του πρόσωπο...
Όχι λιγότερο από λίγες χιλιάδες στελεχών των ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΖΟ-
ΜΠΙ-Fund αποµυζούν κάθε ικµάδα των ταλαίπωρων λαών σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη...
Η αντιµεταρρύθµιση και η Ιερά Συµµαχία όµως, που µεσουράνη-
σαν από τα 1815 έως τα 1848 µε το ξύπνηµα των Αστών και της 
Μεσαίας Τάξης, αλλά και µε την έγερση της κατώτερης τάξης των 
χειρωνακτικά εργαζόµενων έδωσε την απάντηση στον προπερα-
σµένο Αιώνα...
∆υο αιώνες µετά, έρχεται σιγά-σιγά η ώρα που η συσσωρευµένη 
ΟΡΓΗ για την Εξαχρείωση των Λίγων Χιλιάδων ΕΚΛΕΚΤΩΝ των 
Παραδείσων θα πάρει τον χαρακτήρα της εξέγερσης...
Η εντροπία του συστήµατος αρχίζει σιγά-σιγά να πλησιάζει στον 
κρίσιµο ΒΑΘΜΟ-ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΡΗΞΗΣ... Και η Έκρηξη θα έλθει σε 
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µια ακαθόριστη στιγµή... Θα ξεκινήσει µε απρόοπτο αναπάντεχο 
τρόπο που κανείς δεν θα το έχει προσδιορίσει... Ας πούµε, από 
την αυτοπυρπόληση ενός φτωχού µανάβη σε µια όαση στην τυνη-
σιακή ενδοχώρα... Οι Αδήριτοι, Αντικειµενικοί Νόµοι του Σύµπαντος 
θα ενεργήσουν και πάλι...
Ο Κόρος, θα δώσει την Ύβρι και εκείνη τον Όλεθρο, όπως έλεγε ο 
προπάτορας Πυθαγόρας και ο όλεθρος θα ακολουθηθεί από τη 
ΝΕΜΕΣΗ θα συµπλήρωνα µα σεµνότητα εγώ που γράφω αυτές 
τις γραµµές... Ως τότε, ας προετοιµαζόµαστε ψυχή τε και πνεύµα-
τι... Έσεται Ήµαρ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ
◙◘●○◊◙◘●○◊◙◘●○◊◙◘●○◊◙◘●○◊

«Εφυγε» η µεγάλη Γκρέτε Βάιτς
Του Νίκ. Παπαδογιάννη (Από την Ελευθεροτυπία της 20ής 
Απριλίου)
Η  κυρία  που  άλλαξε  το  τοπίο  του  γυναικείου  αθλητισµού  έφυγε 
χθες  από τη ζωή,  χτυπηµένη από καρκίνο  στα  57 της  χρόνια.  Η 
Γκρέτε Βάιτς τρέχει πλέον µαραθωνίους παρέα µε τους αγγέλους.
Οταν η νεαρή Νορβηγίδα ξεκίνησε να τρέχει µεγάλες αποστάσεις, 
στη  δεκαετία  του  70,  ήταν  ανήκουστο  να  τρέξουν  γυναίκες  απο-
στάσεις  µεγαλύτερες  από  3  χιλιόµετρα,  πόσω  µάλλον  «δεκάρια» 
και µαραθωνίους.  Οι γονείς  της  στο Οσλο κόντεψαν να  την απο-
κληρώσουν:  «Οχι,  δεν  πρόκειται  να  γίνεις  αθλήτρια,  να  πας  να 
σπουδάσεις».
Τα ρεκόρ της
Η Γκρέτε Αντερσεν, αυτό ήταν το πατρικό της επώνυµο, χρησιµο-
ποίησε το πείσµα της ως κηροζίνη: «Οχι µόνο θα κατακτήσω τον 

κόσµο,  αλλά  θα 
τον  αλλάξω  κιό-
λας». Στα 22 της, 
κατέρριψε  το 
πρώτο της ευρω-
παϊκό ρεκόρ. Στη 
δεκαετία  του  70 
ξεκίνησε  τη  συλ-
λογή  µεταλλίων 
σε  διεθνείς  διορ-
γανώσεις.  Και  το 
1978,  σε  ηλικία 
25  ετών,  έτρεξε 
τον  πρώτο  της 
µαραθώνιο,  στη 
Νέα  Υόρκη.  Οχι 
µόνο  νίκησε,  αλ-
λά  βελτίωσε  την 
προηγούµενη  ε-
πίδοση κατά 2 ο-
λόκληρα λεπτά!
Αυτή ήταν µόνο η 
αρχή.  Η  Γκρέτε 
έκανε  παρέλαση 
στους  δρόµους 
της  αµερικανικής 
µητρόπολης  άλ-
λες  8  φορές.  Ο-
ταν  κρέµασε  τα 
παπούτσια  της, 
είχε κατεβάσει το 

παγκόσµιο ρεκόρ του µαραθωνίου κατά 9 λεπτά, από τις 2ω34:37 
στο δικό της 2ω24:54 το 1983 στο Λονδίνο. Κέρδισε τον παγκόσµιο 
τίτλο στο αγαπηµένο της αγώνισµα το 1983 στο Ελσίνκι, ενώ κα-
τέκτησε και 5 χρυσά µετάλλια σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανω-
µάλου δρόµου.
Οι φτερωτές της κοτσίδες υπήρξαν σήµα κατατεθέν στους δρόµους 
µεγάλων αποστάσεων επί δύο δεκαετίες. Η µοναδική τιµή που της 
ξέφυγε  ήταν ένα  χρυσό ολυµπιακό µετάλλιο: οι Αγώνες του 1980 
έγιναν χωρίς τη Νορβηγία λόγω του µποϊκοτάζ, ο µαραθώνιος του 
1984 στο Λος Αντζελες τη βρήκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου πί-
σω από τη Τζόαν Μπενόιτ, ενώ ο αντίστοιχος του 1988 στη Σεούλ 
την άφησε τραυµατισµένη στα µισά του δρόµου.
Η Γκρέτε Βάιτς έτρεξε τον τελευταίο της µαραθώνιο την 1η Νοεµ-
βρίου 1992, σε ηλικία 39 ετών, προς τιµή του ιδρυτή της κούρσας 
της  Νέας  Υόρκης  και  προσωπικού  της  φίλου  Φρεντ  Λίµποου,  ο 
οποίος υπέφερε από καρκίνο στον εγκέφαλο.
Τερµάτισαν µαζί οι δυο τους έπειτα από 5,5 ώρες.

Πάλεψε
Μερικά  χρόνια  αργότερα,  γύρω  στο  2004,  χτυπήθηκε  και  η  ίδια 
από την καταραµένη αρρώστια. Πάλεψε γενναία, αλλά δεν άντεξε 
την άνιση µάχη. Πριν εγκαταλείψει τον µάταιο τούτο κόσµο, αφιέ-
ρωσε τη ζωή της στη συλλογή κονδυλίων για τη θεραπεία καρκινο-
παθών. Το 2008 έγινε µέλος του Τάγµατος της Τιµής από τον Βασι-
λιά της ΝορΒηγίας, ενώ η προτοµή της κοσµεί την είσοδο του θρυ-
λικού σταδίου Μπίσλετ στο Οσλο και το πρόσωπό της απαθανατί-
στηκε σε κρατικά γραµµατόσηµα.

●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙●◘◙

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF
Γραφεία: Ανδρ. Δημήτριου 8 & Τζ. Κέννεντυ 37 - 161 21 Καισαρια-
νή, Αθήνα - Τηλ. Κέντρο: 210 72 55 555 - FAX: 210 72 52 555

www.unicef.gr

Προς τον Πρόεδρο του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Κων-
σταντίνο Σάμιο

Αθήνα, Φεβρουάριος 2011

Αγαπητοί Φίλοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω προσωπικά για το έμπρακτο ενδιαφέρον 
σας με την οικονομική σας ενίσχυση των προγραμμάτων της 
UNICEF, κατά το περασμένο έτος. Αυτή τη δύσκολη χρονιά που 
πέρασε, χάρη στη δική σας συμβολή, η UNICEF βρέθηκε κοντά 
σε εκατομμύρια παιδιά που κινδύνεψαν.

Πιο συγκεκριμένα στην Αϊτή, με τη σημαντική συμβολή και της 
Ελληνικής Επιτροπής, ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σει-
σμό, η UNICEF εμβολίασε 2 εκατομμύρια παιδιά από προλαμ-
βανόμενες ασθένειες, εξασφάλισε καθαρό νερό για τις ανάγκες 
680.000 ανθρώπων, δημιούργησε 369 χώρους φιλικούς για 95.000 
παιδιά που ζουν σε σεισμόπληκτες περιοχές. Επίσης, εξασφάλι-
σε το απαραίτητο υλικό και τις εγκαταστάσεις, ώστε 720.000 
παιδιά να συνεχίσουν τα μαθήματα τους.

Στο Πακιστάν, η UNICEF παρείχε καθαρό νερό σε 3,5 εκατομ-
μύρια άτομα και εγκαταστάσεις υγιεινής σε πάνω από 1,9 εκα-
τομμύρια πληγέντες. Εμβολίασε περισσότερα από 9 εκατομμύ-
ρια παιδιά κατά της ιλαράς και της πολιομυελίτιδας και παρεί-
χε συμπληρώματα βιταμίνης Α σε 8,5 εκατομμύρια παιδιά. Ενί-
σχυσε περίπου 120.000 υποσιτισμένες γυναίκες και παιδιά, με 
ειδικά προγράμματα διατροφής. Δημιούργησε 700 χώρους φιλι-
κούς προς τα παιδιά, εξασφαλίζοντας σε 200.000 παιδιά την 
προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση.

Η UNICEF κάθε χρόνο, χάρη στη βοήθεια των υποστηρικτών 
της, ανταποκρίνεται σε περίπου 200 επείγουσες εκκλήσεις, σε 
περίπου 90 χώρες σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας εκατομμύ-
ρια παιδιά-θύματα κρίσεων, συρράξεων ή φυσικών καταστρο-
φών.

Για την καταπολέμηση του ΑΙDS, η UNICEF παρείχε την απα-
ραίτητη αντιρετροϊκή θεραπεία στο 53% των εγκύων, που ζουν 
με τον ΗIV στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να μη μεταδώ-
σουν τον ιό στα βρέφη τους. Το καινοτόμο πακέτο «Μητέρας - 
Βρέφους» προωθείται πλέον σε 4 χώρες στην Αφρική, με προο-
πτική επέκτασης και σε άλλες.

Σε εθνικό επίπεδο, προωθήσαμε τα Δικαιώματα των Παιδιών 
στα σχολεία, ενώ παράλληλα, πραγματοποιήσαμε μεγάλη εκ-
στρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
κατάργηση των διακρίσεων, για σεβασμό στη διαφορετικότητα, 
για την ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης παιδιών 
με εδικές ικανότητες, για τη μείωση της φτώχειας και του υπο-
σιτισμού, για τον εμβολιασμό των παιδιών. Κορύφωση της εκ-
στρατείας αυτής ήταν η 13η Δεκεμβρίου 2010, με την πραγματο-
ποίηση του Μεγάλου Τηλεμαραθωνίου σε συνεργασία με τα 
Special Olympics Hellas.

Το χρόνο που πέρασε, εκατομμύρια παιδιά επωφελήθηκαν, σε 
εκατοντάδες σημεία του πλανήτη μας από τις σωτήριες παρεμ-
βάσεις της UNICEF. Χρειάζονται όμως να γίνουν ακόμη περισ-
σότερα. Είμαι βέβαιος ότι το ενδιαφέρον και η ευαισθησία σας 
θα παραμείνουν αμείωτα και στο μέλλον.

Δεχθείτε παρακαλώ τους πιο εγκάρδιους και φιλικούς χαιρετι-
σμούς μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Λάμπρος Κανελλόπουλος

Πρόεδρος

Η Γκρέτε Βάιτς κερδίζει το µαραθώνιο της 
Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1983
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ 
ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΧΤΥΠΗΣΕ 

ΤΟΝ ΦΙΛΟ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ 

ΙΑΠΩΝΑ ∆ΡΟΜΕΑ 
ΚΕΝΖΙ ΟΚΙΓΙΑΜΑ

Πρωτοφανής  η  τραγωδία,  η  θλίψη  και  ο 
πόνος για τον αγαπητό µας φίλο Συνάδελφο 
∆ροµέα, γνωστό Σπαρταθλητή και Φιλέλληνα 
ΚΕΝΖΙ ΟΚΙΓΙΑΜΑ.
Στον πρόσφατο σεισµό της 10ης Μαρτίου και 
στο  τσουνάµι  που  έπληξε  την  περιοχή  που 
διέµενε  στο  Σεντάι  της  Ιαπωνίας  έχασε  την 
αδελφή του, τη θεία του, ξαδέλφια και ανή-
ψια, εφτά συνολικά µέλη της οικογένειάς του 
και κυριολεκτικά η ανείπωτη αυτή προσωπι-
κή θλίψη τον έχει συγκλονίσει.
Πολλοί  επίσης  φίλοι  Ιάπωνες  ∆ροµείς  µε-
τρούν  θύµατα και  πληγές  και  σίγουρα αυτό 
τους έχει  επηρεάσει  και  τους  έχει  συγκλονί-
σει.
Εκφράζουµε την ειλικρινή µας θλίψη και τα 
συλλυπητήριά µας µαζί µε την ευχή νάναι οι 
τελευταίοι  που  χάνονται  από  τέτοια  ΑΙΤΙΑ, 
κουράγιο και υποµονή τόσο στον αγαπητό µας 
ΚΕΝΖΙ και την υπόλοιπη οικογένειά του, όσο 
και  στ'  αδέλφια  µας  ΙΑΠΩΝΕΣ  ∆ΡΟΜΕΙΣ 
που έχασαν αγαπηµένους και αγαπηµένες από 
την οικογένειά τους.

Ποτά ενέργειας 
και τόνωσης

Η Ανεξάρτητη Συνεργάτιδα της ΗerbalLife 
Σοφία Τσιγκριµάνη µε την οµάδα της βρέ-
θηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2011, στον 12° 
ΛΑΪΚΟ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ 10  km στο Άλ-
σος ∆αφνιού σαν µια πρώτη δοκιµαστική 
προσπάθεια για την υποστήριξη της αξιέ-
παινης προσπάθειας που γίνεται από την 
πλευρά του συλλόγου.
Στο κλίµα της ηµέρας, οι Ανεξάρτητοι Συ-
νεργάτες της ΗerbalLife προσέφεραν 
στους αθλητές ποτά ενέργειας και τόνω-
σης πριν τον αγώνα για να προετοιµά-
σουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
αθλητές για την επερχόµενη δοκιµασία και 
µετά τον αγώνα ισοτονικά ποτά και 

µπάρες πρωτεΐνης για την καλύτερη ενυ-
δάτωση και αποκατάστασή τους από τη 
δοκιµασία που µόλις είχε τελειώσει, υπο-
στηρίζοντας τον αγώνα ερασιτεχνών και 
µη αθλητών.
Κατά γενική οµολογία, η προσπάθεια 
στέφθηκε µε πλήρη επιτυχία και φυσικά 
εκδηλώθηκε και από τις δύο πλευρές η 
επιθυµία να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
αγώνες.
Για πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα 
της ΗerbalLife και όσον αφορά προγράµ-
µατα Υγιεινής ∆ιατροφής - Ελέγχου 
Βάρους και Αθλητικής ∆ιατροφής, επικοι-
νωνήστε µε την Ανεξάρτητη Συνεργάτιδα 
της εταιρίας ή δείτε περισσότερα στο 
www.eveksia4u.gr
Σοφία Τσιγκριµάνη – 6970345166
info@evaksia4u.gr
Πριν τον αγώνα προσφέρθηκαν στους 
αθλητές:

Ρόφηµα Βοτάνων ΤΗΕRMO-
JETICS (Τσάι)
Πρόκειται για ένα αναζωογονητι-
κό ρόφηµα που βοηθάει στην 
αντιµετώπιση της κούρασης, 
προσφέροντας περισσότερη 
ενέργεια.
LiftOff
Ποτό ενέργειας και τόνωσης. 
Προσφέρει όλα όσα χρειάζονται 
οι αθλητές για καλύτερη απόδο-
ση µε µόνο 9 θερµίδες/ µερίδα.
Μετά τον αγώνα προσφέρθηκαν 

στους αθλητές:
Η3Ο PRO - Ισοτονικό Ποτό
Το Η3Ο PRO παρέχει Ενυ-
δάτωση, Ενέργεια και Σωµα-
τική Αντοχή και Αντιοδειδωτι-

κή Προστασία.
Protein Bars
Συνδυασµός Πρω-
τεΐνης και υδατανθρά-
κων για παρατεταµένη 
απελευθέρωση ενέρ-

γειας.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΡΕΚΟΡ 

ΣΤΟ 6ο ∆ΙΕΘΝΕΣ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Με το ασύλληπτο παγκόσµιο ρεκόρ των 368 
χιλ. στον αγώνα 48 ωρών (8 χιλ. περισσότερα 
από το προηγούµενο) η σπουδαία πρωταθλή-
τρια Ιαπωνίας Mami Kudo σφράγισε την επιτυ-
χία του 6ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Υπερµαραθωνί-
ων δρόµων. Η είδηση για το ρεκόρ αυτό µετα-
δόθηκε αστραπιαία σε όλες τις διεθνείς ιστοσε-
λίδες στίβου και υπεραποστάσεων και φυσικά 
σε αυτήν της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Υπεραπο-

στάσεων (IAU). Εγώ σαν διοργανωτής των α-
γώνων θα είχα ακόµα ένα λόγο να είµαι πανευ-
τυχής αν και η 2η αθλήτρια από την Ιαπωνία 
Sumie Inagaki κατάφερνε να βελτιώσει το δικό 
της  παγκόσµιο  ρεκόρ  στον  αγώνα  των  24 
ωρών. Η Sumi πήγαινε αρκετά καλά µέχρι και 3 
ώρες πριν τον τερµατισµό (ήταν 4 χιλ. πάνω 
από το ρεκόρ της) αλλά λόγω της υπερβολικής 
ζέστης είχε µεγάλη απώλεια ηλεκτρολυτών µε 
αποτέλεσµα να ελαττώσει σηµαντικά την ταχύ-
τητα της και τελικά να τερµατίσει µε 230 χιλ (δηλ 
13 χιλ περίπου κάτω από το ρεκόρ της) που 
όµως και αυτή η επίδοση συγκαταλέγεται στις 
κορυφαίες όλων των εποχών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Sumie είχε κάνει πριν 
2 µήνες στο «κλειστό» 24ωρω του Espoo 241 
χιλ. που αποτελεί παγκόσµια επίδοση κλειστού 
στίβου στην κατηγορία  45-50  γυναικών.  Παρ 
όλα αυτά «πάλεψε» και  στην Αθήνα για ένα 
ακόµη ρεκόρ και δεν τα κατάφερε στις λεπτο-
µέρειες. Η προσπάθεια της να κάνει µια καλή 
επίδοση παρ όλη την εξάντληση της της τελευ-
ταίες 3 ώρες (και ενώ είχε εξασφαλίσει την 1η 
θέση) ήταν συγκινητική, την τιµά ιδιαίτερα και 
πάνω από όλα δείχνει την δύναµη της θέλησης 
για την ολοκληρωτική επιτυχία. Η Mami Kudo 
υποβλήθηκε αµέσως µετά την λήξη του αγώνα 
των 48 ωρών σε anti-doping control ώστε να 
αναγνωρισθεί το παγκόσµιο ρεκόρ της από την 
IAU.
Ο Γερµανός Schwerk επέτυχε 2 παγκόσµια 
ρεκόρ  της  κατηγορίας  50-55  στις  48ωρες 
(368χιλ) και στα 1000 χιλ µε 7 µέρες και 15 
ώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Schwerk µέ-
χρι και την 3η µέρα του αγώνα ήταν ο βέ-
βαιος νικητής µε επίδοση κοντά στις 6 µέρες 
και 5 ώρες! Όµως ένα πρόβληµα στην επι-
γονατίδα και µια κύστη Baker των ανάγκα-
σαν να κάνει συνεχείς στάσεις για να ξεκου-
ράζει το γόνατο και να περιορίζει την φλεγ-
µονή  µε  παγοκύστες.  Επιπλέον  ελάττωσε 
σηµαντικά την ταχύτητα του µε αποτέλεσµα 
ο σπουδαίος και ανερχόµενος αθλητής Sja-
vic να τον προσπεράσει και µε ανεβασµένη 
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ψυχολογία (κέρδιζε τον Schwerk και όχι 
οποιονδήποτε  αθλητή!!)  να  τερµατίσει  1ος 
µε 7 µέρες και 6 ώρες! Εδώ πρέπει να ανα-
φερθεί  ότι  o  Schwerk  ήταν ο πρώτος που 
συνεχάρη τον νικητή και ο µόνος που περί-
µενε τον τρίτο νικητή του αγώνα Wei Ming 
Lo να τερµατίσει για να τον συγχαρεί (σήµε-
ρα τα ξηµερώµατα). Μια συµπεριφορά που 

πρέπει να την υιοθετήσουν όλοι οι αθλητές.
Στον αγώνα των 7 ηµερών την 1η θεση «κα-
θάρισε» από την αρχή η Αγγλιδα Gayter µε 
νέο ρεκόρ Αγγλίας (750 χιλ). Το ρεκόρ ήταν 
για τις 6 µέρες, µετά η Gayter αποσύρθηκε α-
φού µου υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα επι-
χειρήσει να καταρρίψει το παγκόσµιο ρεκόρ 
στην ίδια απόσταση (823 χιλ).
Τέλος στον αγώνα των 3 ήµερων είχαµε µια 
ταϊβανέζικη µάχη που κατέληξε µε νίκη του 
Ming Sheng Wu µε 408χιλ.
Σχετικά µε τους Έλληνες αθλητές θα ήθελα 
να  αναφέρω  τα  εξής.  Κατ  αρχάς  θέλω  να 
δώσω συγχαρητήρια  σε  όλους  ανεξάρτητα 
µε την επίδοση τους! Επιπλέον θέλω να α-

ναφέρω ότι έδειξαν σηµαντική βελτίωση, σε 
σύγκριση µε πέρσι, όσο αφορά την τεχνική 
τους κατάρτιση και τη στρατηγική που εφάρ-
µοσαν κατά  τη  διάρκεια  των αγώνων που 
συµµετείχαν.  Έδειξαν  ότι  «µπαίνουν»  στο 
πνεύµα των υπεραποστάσεων (είτε αυτές εί-
ναι πολύωρες είτε πολυήµερες) και έτσι βελ-
τιώνουν τις επιδόσεις τους. Αυτό που µένει 

8ος Πανελλήνιος Αγώνας 6 ωρών
Pos Athlete Total 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours
1 MARAGOS SPYROS (Male - GRE) 70 12 24 36 48 59 70
2 KOLIFA MYRSINI  (Female - GRE) 65,375 11 23 34 45 55 65
3 SZEWCWCZYK MAREK (Male - GRE) 64,428 12 24 36 47 55 64
4 BAUER ANDREAS (Male - GRE) 63 11 23 34 46 55 63
5 GOUSIS GEORGIOS (Male - GRE) 59,193 9 20 30 40 49 59
6 KIOYLAFIS STATHIS (Male - GRE) 59 11 22 33 43 52 59
7 KATOPODIS YIANNIS  (Male - GRE) 57,444 9 19 29 39 47 57
8 RIPPIS PAYLOS (Male - GRE) 55,294 9 19 29 38 46 55
9 XALIKIAS LEFTERIS (Male - GRE) 54,685 9 19 30 38 47 54
10 GLYKOS GEORGE (Male - GRE) 53,12 10 20 30 38 45 53
11 TZINIOLIS ERRIKOS (Male - GRE) 51 9 19 28 36 44 51
12 PARASKEYAS KOSTAS (Male - GRE) 50 9 19 28 36 43 50
13 TSAMIS GEORGE (Male - GRE) 49,241 9 19 28 37 43 49
14 ALEXANDROS  PAYLIOTIS  (Male - GRE) 48,988 9 19 28 34 41 48
15 LADEROS YIANNIS (Male - GRE) 47 10 19 28 34 39 47
16 PAPACHARALAMBOUS CHARIS (Male - GRE) 46,988 9 19 28 34 40 46
17 KOYKOYLARIS DIMITRTIS (Male - GRE) 46,152 9 18 25 32 39 46
18 SAMIOS KOSTAS (Male - GRE) 42,152 9 18 24 30 36 42
19 TSIXLAS YIANNIS (Male - GRE) 40,045 9 16 22 27 33 40
20 LOYLOYDAS GEORGE (Male - GRE) 40 8 16 23 29 34 40
21 AKAKTSE THEODOROS (Male - GRE) 36,694 7 13 19 25 30 36
22 REKTSINI ANNA (Female - GRE) 33 6 11 17 23 28 33

7oς Πανελλήνιος Αγώνας 12 ωρών
Pos                           Athlete Total      1 hour 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h
1 PATSIS ANDREAS (Male - GRE) 109,674 10 20 32 43 54 65 74 83 91 98 104 109
2 MPEIS FOKION (Male - GRE) 100,322 9 19 29 38 47 55 61 69 78 85 92 100
3 MPROKOS  NIKOS (Male - GRE) 99,221 9 20 30 41 50 58 65 71 78 85 91 99
4 RAPTIS THEODOROS (Male - GRE) 97,423 9 20 31 39 46 53 60 67 74 82 89 97
5 KAKKAVAS SOTIRIS (Male - GRE) 93,457 9 18 28 37 46 55 64 72 77 82 87 93
6 PAPADOPOULOS STEFANOS (Male - GRE) 91,307 8 17 26 35 44 52 59 65 71 78 84 91
7 SECHATIS NIKOS (Male - GRE) 83,886 10 20 29 37 41 46 52 58 64 70 76 83
8 GEORGIOY APOSTOLOS (Male - GRE) 83,307 8 17 25 32 39 45 50 57 63 69 75 83
9 KANELLOS CHRISTOS (Male - GRE) 82,918 9 18 25 31 37 44 50 57 63 69 75 82
10 SERAFIMIDIS KOSTAS (Male - GRE) 71,423 9 17 24 32 38 43 48 52 57 62 66 71
11 PSALTIS STEFANOS (Male - GRE) 70,030 3 11 19 25 32 38 43 49 54 59 62 70
12 TSIAKIRIS DOYKAS (Male - GRE) 48,000 10 20 27 35 41 47 48 48 48 48 48 48
13 THEOFANIDIS ALEXANDROS (Male - GRE) 43,000 9 17 25 31 37 43 43 43 43
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να εµπεδώσουν (και που είµαι απόλυτα σί-
γουρος ότι θα κάνουν) είναι να γίνουν γνώ-
στες  όλων  των  κανονισµών  που  διέπουν 
τέτοιου  είδους  διοργανώσεις  έτσι  ώστε  να 
διευκολύνουν και  το έργο του διοργανωτή. 
∆εν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους διότι έτσι 
ίσως  στενοχωρήσω  κάποιους  άλλους  που 
επίσης  πάλεψαν  αλλά  για  οποιουσδήποτε 
λόγους  επέτυχαν  χαµηλότερες  επιδόσεις. 
Τονίζω όµως πάλι ότι συγκινήθηκα από την 
προσπάθεια περισσότερο και όχι τόσο από 
το αποτέλεσµα. Άλλωστε όπως λέει και ο κο-
ρυφαίος των ποιητών Καβάφης (προσωπική 
µου άποψη, χωρίς να θέλω να υποβαθµίσω 
στο ελάχιστο τους Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Ε-
µπειρίκο και άλλους µεγάλους Έλληνες ποι-
ητές)  δεν είναι  αυτοσκοπός η ιδία  η  Ιθάκη 
όσο ο δρόµος για την Ιθάκη. Παρόλα αυτά 
και  εντελώς αντικειµενικά και  βάσει των α-
ποτελεσµάτων θέλω να εξαίρω την µεγάλη 
προσπάθεια του Νικήτα Νοµικού που σε λί-
γες ώρες θα τερµατίσει 4ος στα 1000 χιλ (γυ-
ρω στις 8 µέρες και 20 ώρες) και να επιση-
µάνω την προσπάθεια του Νίκου Θάνου που 
πρόκειται  να  τερµατίσει  περίπου  αύριο  (9 
µέρες και 20-22 ώρες). Ο µεγάλος µας υπερ-
µαραθωνοδρόµος  Μπατζόγλου  στάθηκε  υ-
περβολικά άτυχος διότι ενώ πήγαινε για µε-
γάλη επίδοση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τον  αγώνα  λόγω  τενοντίτιδας  στην  ποδο-
κνηµική. Ήθελα και εγώ πολύ να τερµατίσω 
αυτόν τον αγώνα αλλά όπως µου έλεγαν και 
κάτι φίλοι και έµπειροι διοργανωτές αγώνων 
(Ζαχαρόγιαννης, Ρήγος) δεν γίνεται να διορ-
γανώνεις τέτοιου είδους αγώνες µε τόσες ευ-
θύνες και προηγηθείσα κούραση και να τρέ-
χεις. Τέλος πάντων, µπήκα για 2-3 µέρες ό-
σο  ακόµα  τα  πράγµατα  ήταν  ήσυχα  (λίγοι 
αθλητές,  συνοδοί)  και  απεχώρησα όταν  έ-
πρεπε  να  αναλάβω  τον  συντονισµό  όλων 
των αγώνων. Στο 7ήµερο θα ήθελα να εξαί-
ρω τις προσπάθειες των 2 φίλων από Θεσ-
σαλονίκη  Κοκκονιά  και  Σαγµατόπουλου,  ό-
πως και στο 24ωρο του επίσης Θεσσαλονι-
κιού Κρυστάλλη που µας τίµησε µε την 1η 
παρουσία του στο 24ωρο (1ος στους άνδρες 
και 2ος στην γενική κατάταξη µετά την «µε-
γάλη» Sumie). Σηµαντικές ήταν επίσης οι ε-
πιδόσεις των Μπεσύρη και Πάνου. Γενικά το 
24ωρο φαίνεται να προτιµάται από πολλούς 
Έλληνες αθλητές και πιστεύω ότι σε ένα µε 
δυο χρόνια  θα  γίνουµε  µάρτυρες  µεγάλων 
επιδόσεων σε αυτόν τον αγώνα. Τέλος στο 
48ωρο, ο Αναγνώστου που εµφανίστηκε για 
1η φορά ήλθε 1ος στους άνδρες και 2ος στη 
γενική  πίσω από την  παγκόσµια  Kudo µε 
321 χιλ. Ο Καζούρης επιβεβαίωσε την αξία 
του σαν αθλητής υπεραποστάσεων δρόµου 
(και όχι µόνο αφού έχει και µεγάλες επιδό-
σεις  σε  αγώνες  βουνού)  βελτιώνοντας  την 
προσωπική του επίδοση (310χιλ) (2ος στους 
άνδρες) και το ίδιο ισχύει για τον Καραχρή-

στο (289χιλ) (3ος).
Ευχάριστη έκπληξη στους αγώνες για µένα 
προσωπικά ήταν  οι  συνοδοί  των αθλητών 
που µε  αυταπάρνηση εξυπηρετούσαν τους 
αθλητές  τους  καθ  όλη  την  διάρκεια  των 
αγώνων και που έτσι τους βοήθησαν σηµα-
ντικά για να κάνουν καλές επιδόσεις. Τις κυ-
ρίες  αυτές  (Καζούρη,  Κρυστάλλη,  Πάνου, 
Μανιατάκου  και  άλλες  που  δεν  έτυχαν  να 
περνάνε διαρκώς από τον κεντρικό σταθµό 
τροφοδοσίας που είχα αναλάβει και έτσι δεν 
τις  πρόσεξα  αλλά  που  εξίσου  βοήθησαν 
τους συζύγους τους) ευχαριστώ και γω γιατί 
έτσι  συνέβαλαν  στην  επιτυχία  της  διοργά-
νωσης µε τον δικό τους τρόπο. Επίσης θέλω 
να ευχαριστήσω τον ∆ρόσο Βενετούλη για 
το  φαρµακευτικό  υλικό  που  έφερε  στο  Ια-
τρείο και για την καθηµερινή του παρουσία 
στους αγώνες µε τις ιδιότητες του αθλητή και 
γιατρού. Ευχαριστίες επίσης θέλω να δώσω 
στους κριτές των αγώνων δηλ.την κα ∆ελλο-
πούλου και τον κο Μπαρακίτη, στον γιατρό 
του αγώνα Μάριο Αναστασιάδη,  στον Ηλία 
Ζαχαρόγιαννη που µέτρησε επακριβώς την 
διαδροµή και σε όλους αυτούς που βοήθη-
σαν καθηµερινώς στην τροφοδοσία των α-
θλητών. Ευχαριστούµε τον «αδελφό» Σύλλο-
γο  Απόλλωνα  ∆υτ.  Αττικής  που πρόσθεσε 
στο Φεστιβάλ τους αγώνες 6  και 12 ωρών 
που σηµείωσαν εξ ίσου µεγάλη επιτυχία (α-
ναλυτική  περιγραφή στον  «∆ροµέα»).  Επί-
σης  ο  Σύλλογος  Ελλήνων  Ηµεροδρόµων 
σαν  διοργανώτρια  αρχή ευχαριστεί  τον  κο 
Ιωάννη Παπαγιάννη (PULSE 100) για την ευ-
γενική του χορηγία. Μαζί µε τον Γεν Γραµµα-
τέα του Συλλόγου, Σίµο Συµεώνογλου, που 
µοιράστηκε µαζί µου όλες τις στιγµές του α-
γώνα,  ευχαριστούµε  όλους  εσάς  που  µας 
στηρίξατε (Γρήγορη συγκαταλέγεσαι και συ 
σε  αυτούς!)  και  δίνουµε  ραντεβού  για  του 
χρόνου όπου για 1η φορά θα εισάγουµε και 
αγώνες  σκυταλοδροµίας  24  και  48  ωρών. 
Καλή αντάµωση.

Κώστας Μπαξεβάνης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
Σ.Σ.: ∆ηµοσιεύτηκε στη δηµοφιλή ∆ροµική ι-
στοσελίδα Runningnews.gr λίγες ώρες µετά 

την ολοκλήρωση της προσπάθειας των Α-
θλητών στα 1000 χλµ. και τη δηµοσιεύουµε 

αυτούσια.

Race: 1000 km, Duration: 10 days
Pos Bib Athlete Total
1 17 Sjavic Trond (Male - NOR) FINISH, 7d 6h 28´ 24´´ 1,000,000
2 1 Schwerk Wolfgang (Male - GER) FINISH, 7d 15h 48´ 58´´ 
1,000,000
3 8 Wei Ming Lo (Male - TPE) FINISH, 8d 11h 12´ 49´´ 1,000,000
4 13 Nomikos Nikitas (Male - GRE) FINISH, 8d 22h 28´ 36´´ 
1,000,000
5 16 Barnett Sarah (Female - AUS) FINISH, 9d 12h 24´ 32´´ 
1,000,000
6 15 Marini Ric (Male - ZAF) FINISH, 9d 15h 38´ 46´´ 1,000,000
7 10 Hausmann Martina (Female - GER) FINISH, 9d 18h 39´ 34
´´ 1,000,000

8 4 Thanos Nikos (Male - GRE) FINISH, 9d 22h 38´ 41´´ 
1,000,000
9 14 Milev Radi (Male - BGR) 860
10 9 Brits Marthie (Female - ZAF) 850
11 5 Maranzina Aldo (Male - ITA) 834
12 6 Gargano Angela (Female - ITA) 826
13 12 Fookwe Michelle (Female - ZAF) 657
14 3 Baxevanis Costas (Male - GRE) 324
15 2 Batzoglou Vagelis (Male - GRE) 295
16 7 Wright Eric (Male - ZAF) 254
17 11 Nel Michael (Male - ZAF) 224

Race: 7 days, Duration: 7 days
Pos Bib Athlete Total
1 30 Gayter Sharon (Female - GRB) 750
2 24 Stolovitz Christian (Male - AUT) 701
3 21 Kokonias Anagnostis (Male - GRE) 610
4 23 Chien Chen (Male - TPE) 546,59
5 27 Porfiropoulos Nikos (Male - GRE) 491
6 29 Buiten Ria (Female - NLD) 475
7 26 Sagmatopoulos Harry (Male - GRE) 400
8 22 Charalambous Aris (Male - GRE) 73
9 25 Korovesis George (Male - GRE) 60

Race: 72 hours, Duration: 3 days
Pos Bib Athlete Total
1 47 Ming Sheng Wu (Male - TPE) 408,708
2 43 Shu Min Huang (Female - TPE) 392
3 45 I Peng (Male - TPE) 283
4 44 Pan Kuei-Liang (Male - TPE) 257,016
5 41 Janosi Elvira (Female - HUB/SRB) 211,269

Race: 48 hours, Duration: 2 days
Pos Bib Athlete Total
1 70 Kudo Mami (Female - JPN) 368,687
2 69 Anagnostou Konstantinos (Male - GRE) 321
3 64 Kazouris Dimitris (Male - GRE) 310
4 75 Karachristos Stathis (Male - GRE) 289,748
5 62 Lee Anthony Stephen (Male - IRL) 264
6 65 Chelioudakis Emmanuel (Male - GRE) 242
7 73 Nikolaidis Sergios (Male - CYP) 225
8 60 Papadopoulos Andreas (Male - CYP) 211
9 76 Giannakis Stayros (Male - GRE) 203
10 74 Antonopoulos Sotirios (Male - GRE) 201,964
11 67 Chalvadakis Georgios (Male - GRE) 201
12 66 Sagmatopoulos George (Male - GRE) 161
13 77 Syntetas Stayros† (Male - GRE) 86
14 61 Courtney Anth (Male - AUS) 57
15 78 Nakos Stylianos (Male - GRE) 53

Race: 24 hours, Duration: 1 day
Pos Bib Athlete Total
1 115 Inagaki Sumie (Female - JPN) 230,41
2 100 Krystallis George (Male - GRE) 201,1
3 93 Besiris Dimitrios (Male - GRE) 196,221
4 112 Konoeda Shoji (Male - JPN) 190,498
5 101 Panos George (Male - GRE) 183
6 109 Bogdanov Mikhaylo (Male - UKR) 173,055
7 99 Tsirimokos Fotis (Male - GRE) 165,018
8 111 Kalogiros Panagiotis (Male - GRE) 164,018
9 90 Chatzis Adam (Male - GRE) 163,32
10 118 Wu Hsin - His (Male - TPE) 156,007
11 103 Karaiosif Ilias (Male - GRE) 154,103
12 102 Hsueh Kuang - Ching (Male - TPE) 147
13 107 Kofinas Michalis (Male - GRE) 138,014
14 114 Gezerlis Spiros (Male - GRE) 127,268
15 98 Amaxopoulos Fotis (Male - GRE) 115,018
16 117 Maniatakos Vassilis (Male - GRE) 101
17 104 Doukoumetzidis Kimon Georges (Male - GRE) 100
18 116 Katsivardeas Vassilis (Male - GRE) 100
19 110 Adam Nikolaos (Male - GER) 99
20 108 Michopoulos Marios (Male - GRE) 84
21 106 Konstas Loukas (Male - GRE) 76
22 91 Bampatsos Athanasios (Male - GRE) 68
23 120 Baxas George (Male - CYP) 64
24 94 Koutios Dimitris (Male - GRE) 60
25 97 Konstantinidis Faedon (Male - GRE) 29
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ         
ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                  
Ο Σύλλογός µας καλεί κάθε συνάδελφο, φί-
λο-η ∆ροµέα να εγγραφεί -εφόσον το επιθυ-
µεί- στη ∆ύναµή του, στη µεγάλη οικογένεια 
του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ. ∆εν έχει 
σηµασία αν µένει ή αν κατοικεί στα δυτικά 
προάστια της Αθήνας ή της Αττικής. Ήδη στη 
δύναµή του ανήκουν δεκάδες µέλη, συνά-
δελφοι από πολλές διαφορετικές περιοχές 
της Αθήνας, της Αττικής, αλλά και από δια-
φορετικές πόλεις της Ελλάδας.
Ο σύλλογος µας έχει γραφεία στην οδό Νικί-
ου 56 στο ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. 210.5317826 και 
µπορεί όποιος-α επιθυµεί να τα επισκέπτεται 
κάθε ηµέρα και ώρες 20.30-21.30 (καθηµερι-
νά). Η οδός Νικίου είναι η τρίτη παράλληλος 
δεξιά της Ιεράς Οδού, στο ύψος της Πλατείας 
∆αβάκη στο Αιγάλεω, 500 µέτρα από τη δια-
σταύρωση Ιεράς Οδού και Θηβών µε κατεύ-
θυνση προς το Χαϊδάρι.
Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ∆ι-
εύθυνση της εφηµερίδας του Συλλόγου µας 
"∆ροµέας" στη διεύθυνση Μνησικλέους 22, 
Αιγάλεω, ΤΚ 12243, τηλ. 210.5900685 καθη-
µερινά, εργάσιµες ώρες 08.00-12.00 και 
16.00-20.00 κ. Κωνσταντίνο Σάµιο. Η οδός 
Μνησικλέους βρίσκεται κάθετα στη Λεωφόρο 
Αθηνών (Καβάλας), 600 µέτρα πριν το Πα-
λατάκι Χαϊδαρίου.
Για την εγγραφή σας χρειάζονται: 4 φωτο-
γραφίες, µια φωτοτυπία της ταυτότητας ε-
µπρός-πίσω, επικυρωµένη από Αστυνοµικό 
Τµήµα ή το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ όπου κατοικείτε, και 20 
€ ετήσια συνδροµή, θα λάβετε έπειτα από λί-
γες ηµέρες την κάρτα µέλους που θα ανανε-
ώνεται κάθε χρόνο, η οποία θα σας προσφέ-
ρει είσοδο σε όλους τους αθλητικούς χώ-
ρους, έκπτωση από εταιρίες που θα συµ-
βληθούµε ή έχουµε ήδη συµφωνήσει και όλα 
τα δικαιώµατα των οργανωµένων µελών κά-
θε Συλλόγου (εκλέγειν -εκλέγεσθαι-οργανω-
µένες εκδροµές σε Ελλάδα-εξωτερικό-την ε-
φηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ, δωρεάν απλές ιατρι-
κές εξετάσεις για τις οποίες θα φροντίζουµε 
εµείς από ιατρούς του Συλλόγου µας κλπ.). 
Ο ΑΠΣ Απόλλων διοργανώνει από µόνος 
του ή συµµετέχει στη διοργάνωση, σε 10 α-
γώνες ετήσια σε ΟΛΗ την Ελλάδα, διοργα-
νώνει 15 ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ σε αγώ-
νες άλλων συλλόγων ή φορέων σε ΟΛΗ την 
ΕΛΛΑ∆Α, 1 ή 2 οµαδικές εκδροµές στο εξω-
τερικό, εκδίδει την εφηµερίδα ∆ΡΟΜΕΑΣ (64 
εκδόσεις µέχρι σήµερα, διµηνιαία, συνδρο-
µητική εφηµερίδα), είναι µέλος του ΣΕΓΑΣ 
(από το 1999) και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ (από το 
2006) ενώ από τον Σεπτέµβρη φέτος (2008) 
διαθέτει τον µοναδικό ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑ∆ΙΟ-
ΦΩΝΙΚΟ Σταθµό από την ιστοσελίδα του 
στο ∆ιαδίκτυο www.apollonrunnersclub.gr 
την οποία µπορείτε να επισκέπτεστε για έ-
γκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση και για οποια-
δήποτε πληροφορία ζητάτε.
Σας περιµένουµε για κάθε διευκρίνιση, πλη-

ροφορία στα τηλέφωνα και τη διεύθυνση 
που σας περιγράψαµε.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΩΣΤΕ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΝΤΑΛΚΑΣ ΤΟΥΟ ΝΤΑΛΚΑΣ ΤΟΥ   
ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗ

Ανέκδοτη Μονογραφία σ'  ένα Μεγάλο Λαϊκό  
Τραγουδιστή από τον Κωνσταντίνο Σάµιο
...Ήταν ένα παλιόσπιτο, µια φορά κι ένα καιρό... ∆ίπλα  
στο Χαϊδαρόρεµα της οδού Εδέσσης και Γράµµου γω-
νία... Ένα δωµατιάκι κι ένας υποτυπώδης καµπινές  
απ' έξω... Εµείς παιδιά του δηµοτικού, παίζαµε αυτο-
σχέδια παιχνίδια και  ποδόσφαιρο,  δίπλα στο ρέµα  
µπροστά από το σπίτι... Ένας παράξενος γέρος µε  
σκαµµένο από τα χρόνια πρόσωπο, έβγαινε τότε στο  
σκαλοπάτι  το  σπασµένο  της  θρυµµατισµένης  
εξώπορτας και µας κοίταζε... Άλλες φορές χαµογελού-
σε, άλλες µας χώριζε στα µαλώµατα για το αν η ξε-
φούσκωτη µπάλλα πέρασε µέσα από τις πέτρες που  
υποδήλωναν τα δοκάρια... Μας συντρόφευε χρόνια ο  
γέρος...  Ποτέ δεν τον ρωτήσαµε...  Πώς τον λέγαν...  
Γιατί ΜΟΝΟΣ; Καµιά φορά οι παιδικές θύµησες έφερ-
ναν γλυκά ανοιξιάτικα βραδυνά σούρουπα, όταν µέσα  
από την κάµαρα ακούγονταν γλυκιές νότες από ένα  
οργανάκι, µικρό πιανάκι, άλλη φορά µπαγλαµαδάκι,  
άλλη φορά µπουζουκάκι, άλλη φορά κιθάρα. Κι από  
µέσα έβγαινε µια σειρά ΛΑΪΚΩΝ τραγουδιών τραγου-
δισµένη από τη φωνή του γερο-παράξενου θεατή των  
παιδικών µας παιχνιδιών...
Και η ΦΩΝΗ; Σαν να έβγαινε από την ΨΥΧΗ του, γλυ-
κειά, µε το χαρακτηριστικό αξάν του ΛΑΪΚΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ 
που λεγόταν ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ. Αυτός που  
µαζί µε τους Μάρκο Βαµβακάρη, τον Γιώργο Μπάτη,  
τον πρόωρα χαµένο (από την πρέζα) Ανέστη ∆ελιά,  
που πρωτοεµφανίστηκε στη θρυλική Μάντρα του Σα-
ραντόπουλου στον  Πειραιά,  το καλοκαίρι  του 1934,  
αποτελούσαν τη  θρυλική  τετράδα  του  Πειραιά  που  
πρωτοκυκλοφόρησε σε δίσκο τα πρώτα ρεµπέτικα τον  
χειµώνα του 1936. Ο Στράτος Παγιουµτζής γεννήθηκε  
το 1904 στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) και έζησε για πάνω  
από 15 χρόνια στις Νέες Κυδωνίες (ΑΙΓΑΛΕΩ) στο  
σπιτάκι στο Άνω Λιούµη. Έφυγε στις 16 Νοεµβρίου  
1971.
Αυτού που αργότερα θα µάθαινα ότι ήταν ο ΘΡΥΛΙ-
ΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ... µε τη ΣΠΑΝΙΑ ΦΩ-
ΝΗ που πάνω της πάτησε αυτός ο ΜΥΘΟΣ Ο∆Ο-
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ που λεγόταν ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ.
...Τότε ήµουν δεν ήµουν 8 χρόνων... Τα ονόµατα αυτά  
άρχισα να τα µαθαίνω όταν στο Πανεπιστήµιο µε την  
Οµάδα ∆ηµιουργίας και Έκφρασης αρχίσαµε να ανι-
χνεύουµε τις ΠΗΓΕΣ και τις Ρίζες του Λαϊκού Τρα-
γουδιού αλλά και το γνήσιο ροκ της δεκαετίας τού '60.
Τότε κατάλαβα... Ο γεράκος της Ε∆ΕΣΣΗΣ στο ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ, ο καλοκάγαθος που µας χώριζε στα παιχνίδια,  
ήταν ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ...
10 χρόνια µετά τον θάνατό του, θυµήθηκα... κι έµαθα  
για την αρρώστια που του 'τρωγε τα σωθικά, τον καρκί-
νο που κληρονόµησε από την Αµέρικα που έφυγε στα  
µέσα του '50, κυνηγώντας κι αυτός όπως και πολλοί  
άλλοι Λαϊκοί Συνθέτες, µουσικοί και τραγουδιστές, το  
∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ µυθικό ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ, τη ΧΡΥΣΗ ΓΗ 
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ...
Τότε θυµήθηκα ένα βράδυ λίγο πριν τον θάνατό του:  

Είχαµε νυχτώσει κλωτσώντας... Λίγοι είχαµε αποµεί-
νει και παίζαµε µονότερµα, µε τέρµα προς την οδό  
Γράµµου...  Ξάφνου από µέσα ακούσαµε το µπου-
ζουκάκι να παίζει... Έξω µισοσκόταδο... Σαν έτοιµοι  
από καιρό, σταµατήσαµε να κλωτσάµε, να φωνάζου-
µε. Σταθήκαµε στην εξώπορτα και τότε...
Τότε από µέσα ακούσαµε για ώρες µαγεµένοι, τον  
νταλκά του ΣΤΡΑΤΟΥ...  Ένα-ένα τα τραγούδια που  
αγάπησε και τραγούδησε αυτός ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΑΓΑ-
ΘΟΣ  ΓΙΓΑΝΤΑΣ  του  Λαϊκού  Τραγουδιού...  Εκείνος  
ήξερε... ότι εµείς, οι τελευταίοι θεατές της Μεγαλοφυΐας  
του, ακούγαµε... στην τελευταία του παράσταση... µε  
τους αόρατους µικρούς θαυµαστές του... Έπαιζε και  
τραγούδησε, όπως θυµήθηκα αργότερα, τα καλύτερα  
τραγούδια που τραγούδησε στην πάνω από 30 χρόνια  
καριέρα του.
Εκεί όµως που µας συγκλόνισε ήταν τον απίστευτο  
νταλκά, τον πόνο που έβγαλε στο Τελευταίο ΤΡΑΓΟΥ-
∆Ι του “Μες την Πεντέλης τα βουνά, µονάχος τριγυρί-
ζω...” Απίστευτος Λυρισµός... Μέσα µας όλοι λέγαµε  
να µην τελειώσει... Οι πέντε συνένοχοι της τελυταίας  
Συναυλίας του Στράτου του Τεµπέλη... Τελείωσε κάπο-
τε... Έβηξε. ΕΞΩ σκοτάδι πηχτό πια... Οι µανάδες µας  
θα 'χαν βγει έξω να µας ψάχνουν... Βγήκε έξω... βήχο-
ντας. Το σαράκι του είχε φάει τα σωθικά... Μάτια που  
γυάλιζαν... Μας είδε στο σκοτάδι... Νόµισα ότι είδα στο  
πρόσωπο, το πονεµένο,, στο ταλαιπωρηµένο, ένα χα-
µόγελο.
Ήταν η τελευταία φορά...
Λίγες µέρες µετά, ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ έφυγε  
για τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες συναυλίες και εκεί  
έµεινε για πάντα, αφού έσβησε κυριολεκτικά πάνω στη  
σκηνή... Το σπιτάκι έµεινε, ερείπιο σωστό µέχρι τα  
τέλη του '90, το 1999 οι µπουλντόζες το ρίξαν... Σήµε-
ρα, το 2011 έγινε ΠΛΑΤΕΙΑ... Από τα όργανά του δεν  
έµεινε τίποτε, το πιανάκι-οργανάκι το πήραν οι παλια-
τζήδες όταν το σπίτι έπεσε το '99...
Μέσα µου θ' ακούω για πάντα τα τραγούδια του και  
όταν κάθοµαι τα βράδια κι ακούω λαϊκά τραγούδια,  
βάζω πάντα στο νου µου ν' ακούσω τον χιλιοπαιγµένο  
δίσκο µε το τραγούδι “Μες την Πεντέλης τα βουνά” και  
να θυµηθώ τη Γλυκιά Φωνή του Γέρου που µας συ-
ντρόφευε στα παιδικά µας παιχνίδια... Εκεί, στο Ρέµα  
του  Αιγάλεω...  Εδέσσης  και  Γράµµου  γωνία,  στην  
Πλατεία του Στράτου Παγιουµτζή, όπως την ονοµάσα-
µε οι παλιόφιλοι των παιδικών χρόνων, εκεί που θα  
στήσουµε το γλέντι µε τα τραγούδια του ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗ, της ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ του ΛΑΪΚΟΥ  
ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ, όταν και τυπικά ο ∆ήµος Αιγάλεω  
µετά από πρότασή µας θα στήσει ένα λιτό µνηµείο  
στη µνήµη του και θα ονοµατοδοτήσει την πλατεία...
ΥΓ.: Ψάξτε τους δίσκους ή τα CD µε τη φωνή του. Θα  
εκπλαγείτε από τη δύναµη, τον λυρισµό, τη ΒΑΘΙΑ  
ΨΥΧΗ που έβγαζε σε ΚΑΘΕ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι που ερµή-
νευσε Μοναδικά αυτός ο ξεχασµένος ΓΙΓΑΝΤΑΣ... και  
διαβάστε κριτικές από βιβλία για το ρεµπέτικο που  
έγραψαν δεκάδες σχολιαστές που τον ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ  
σαν ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΩΝΗΣ...

Για την αντιγραφή, Σάµιος Κωνσταντίνος
ένα από τα 5 παιδιά της Τελευταίας Συναυλίας του  

Στράτου του Τεµπέλη
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  -  
ΤΑ 13ου 

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩ  -  
ΝΙΟΥ 

ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ 

ΦΕΡΑΙΟΥ
Α.Ο.∆ΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ
Σ.∆.Υ.ΒΟΛΟΥ

1 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1.27.05 
2 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.27.06 
3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.28.55 
4 ΤΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.29.43 
5 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.31.38 
6 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.31.39 
7 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1.31.40 
8 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1.32.36 
9 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.32.37 
10 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.33.20 
11 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.33.30 
12 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.33.48 
13 ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1.35.54 
14 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.36.47 
15 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.37.39 
16 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ 1.38.26 
17 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.39.51 
18 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1.40.33 
19 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜ 1.41.49 
20 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.42.22 
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.42.37 
22 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.43.01 
23 ΜΠΟΓ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.43.11 
24 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.43.22 
25 ΜΑΓΑΛΙΟΥΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1.44.36 
26 ΝΑΖΕΜΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.44.40 
27 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.44.45 
28 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.44.58 
29 ΜΑΛΙΑΧΩΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 1.44.68 
30 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.45.42 
31 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.46.01 
32 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.46.36 
33 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.46.44 
34 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1.47.08 
35 ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.47.33 
36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.47.40 
37 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.47.58 
38 ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.47.59 
39 ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.48.35 
40 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.48.59 
41 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.49.05 
42 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.50.17 
43 ΑΜΠΟΤ ΙΟΥΛΙΟΣ 1.50.33 
44 ΛΕΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1.50.35 
45 ΓΚΟΓΚΙΝΟΥ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ 1.50.55 
46 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.51.16 
47 ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.51.25 
48 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.51.34 
49 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.51.41 
50 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.53.24 
51 ΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.53.52 
52 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1.54.15 
53 ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1.54.39 
54 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.55.15 
55 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.56.55 
56 ΦΛΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 1.57.31 
57 ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.57.34 
58 ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.57.35 
59 ΜΕΛΕΓΚΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.57.38 
60 ΣΤΟΡΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1.57.52 
61 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.58.57 
62 ΤΡΕΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.58.58 
63 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.59.18 
64 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.59.25 

65 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.59.33 
66 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.59.40 
67 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.00.01 
68 ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2.01.04
69 ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.01.14
70 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2.01.27
71 ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2.02.18
72 ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2.02.19
73 ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.02.28
74 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.02.55
75 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2.03.02
76 ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.03.35
77 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΟΣ 2.04.01
78 ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ 2.04.16
79 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.04.59
80 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.05.04
81 ∆ΟΞΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2.05.16
82 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2.05.39
83 ∆ΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.06.15
84 ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.06.15
85 ΤΑΣΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2.06.35
86 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.06.35
87 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 2.06.44
88 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ 2.06.50
89 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.08.27
90 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 2.08.50
91 ΚΙΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2.09.52
92 ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.10.13
93 ΚΑΤΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.10.19
94 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 2.10.40
95 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.11.09
96 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2.11.09
97 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.11.09
98 ΕΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2.11.18
99 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2.11.18
100 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ 2.11.51
101 Σ∆ΟΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 2.11.51
102 ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 2.11.51
103 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 2.12.12
104 ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.18.10 
105 ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.19.50 
106 ΒΑΪΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.19.50 
107 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 2.26.40 
108 ΓΚΟΓΚΙΝΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑ 2.27.48 
109 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 2.28.47 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΠΡΟΚHΡYΞΗ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ διοργανώνει το 4° Πέρα-
σµα Αξιού στις 28 Μαΐου 2011 αγώνα
δρόµου αντοχής 16 χλµ. και πεζοπορία 7
χλµ.
Αφετηρία νια τα 16 χλµ. γήπεδο Βαθυ-
λάκου – τερµατισµός ∆ηµαρχείο Χαλκη-
δόνας στα Κουφάλια. ∆ιαδροµή Βαθύλα-
κος-Πρόχωµα -Κουφάλια.
Αφετηρία για τα 7 χλµ. πεζοπορίας γέφυ-
ρα Αξιού – τερµατισµός ∆ηµαρχείο Χαλ-
κηδόνας στα Κουφάλια.
Εκκίνηση 16.00. ∆ιάρκεια διοργάνωσης 3
ώρες. Απονοµές στον τερµατισµό στις
19.00. Νερό 2 σταθµοί στο 6 χλµ. και στο
12 χλµ.
Αναµνηστικό δίπλωµα και µετάλλια για
όλους τους συµµετέχοντες. Κύπελλο στο
πρώτο και πρώτη αθλήτρια. Μετάλλια
στους 3 πρώτους νικητές ανά κατηγορία:
Άνδρες: -30 31-40 41-50 51-60 61+
Γυναίκες: -40    41+
Κέρασµα και φωτογραφίες στον τερµατι-
σµό. Μεταφορά των αθλητών από τα
Κουφάλια στο Βαθύλακο µε λεωφορείο.
∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο -
φαξ 2391053691. Πληροφορίες 23910.
53691, κιν. 6948132236 .

ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ 
ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τ.Θ. 6 57100 ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΤΗΛ/FAX: 23910.53691, ΚΙΝ. 
6948.132236, fax 23910.53691

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΘΛΗΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:              ............
ΟΝΟΜΑ:                   ............
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ...................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: .....................
ΦΥΛΛΟ: ΑΝ∆ΡΑΣ........ ΓΥΝΑΙΚΑ ...............
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:           ............
ΠΟΛΗ-ΤΚ:              ............
ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ..........................
Σε περίπτωση που δεν ανήκετε σε Σύλλογο
να αναφέρετε: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΤΗΛ: Σταθερό   ............
Κινητό ...............................
Ε-mail: ............
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ΥΠΕΥΘΥ -
ΝΩΣ ότι παίρνω µέρος στον αγώνα 16
χλµ....... ή 7 χλµ. πεζοπορία .,.............., απο -
κλειστικά µε δική µου ευθύνη για κάθε τυχόν
τραυµατισµό που ενδεχοµένως θα µου συµ -
βεί και παραιτούµαι ατοµικά και για λογαρια -
σµό των δικαιούχων µου από κάθε σχετική
αποζηµίωση. Επίσης δηλώνω πως έχω
πρόσφατη βεβαίωση εξειδικευµένου ιατρού
για την καλή µου υγεία και φυσική κατάστα -
ση, που απαιτείται για τη δοκιµασία του
Αγώνα που επέλεξα.
Επίσης δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιµοποι -
ηθεί το όνοµά µου και η φωτογραφία µου
ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα
µέσα ενηµέρωσης και οπουδήποτε κριθεί
σκόπιµο απ' αυτούς. 

Ηµεροµηνία        /        /2011

(Υπογραφή)
...............................

Όλοι οι Έλληνες του 
μαραθωνίου του 

Ρόττερνταμ 

Καπετάνος  ∆ημήτρης 2:52.13
Παντελαίος Αργύρης 2:55.02
Τραπεζάς ∆ημήτρης 2:55.59
Μπαράκος Μιχάλης 2:56.41
Πατσας Γιώργος 3:09.58
Σκλαβενίτης Γεράσιμος 3:11.21
Αυγέρης Αναστασιος 3:38.37
Γκίνος Γιώργος 3:41.12
Μαρκόπουλος Γιώργος 3:42.27
Κελεπούρης  ∆ημήτρης 3:43.12
Σαραντέας  Παναγιώτης 3:45.55
Σιδηρόπουλος Λάζαρος 3:46.28
Γουλανδρής Λεονάρδος 3:58.39
Μαντζουνέα Καλλιόπη 4:00.57
Αγγελόπουλος Χαράλαμπος 4:07.37
∆αδάμης Αστέριος 4:10.00
Μπαρμπετσέας Ευάγγελος 4:12.44

Καρδακάρης Νικόλαος 4:26.08
Καισαρίδης Γιώργος 4:36.33
Ραπτέας Παναγιώτης 5:35.29

 ...............................

35ος Μαραθώνιος 
Παρισιού

Oι Έλληνες - Άνδρες
Μεϊντάνης Σωτήρης 2:49.30
Κουκουτέγος Αντώνης 2:50.05
Βλασάκης Μιχάλης 2:59.36
Σακλάρας∆ήμος 3:03.46
Μπάκος ∆ημήτρης 3:06.25
Αντωνέλος Βαγγέλος 3:11.31
Αγόρος Χρήστος 3:15.52
ΤσερόνηςΑναστάσιος 3:24.09
Τουκματσής Νικόλαος 3:27.33
Μαυρίδης Ανδρέας 3:28.57
Ζήκας Νικόλαος 3:29.03
Τσαπράλης Νικόλαος 3:32.15
Καρτάλης Αλέξιος 3:35.20
Καραγιάννης Γιάννης 3:37.13
Νουντουκμανίδης Κωνσταντίν3:38.33
Αναγνωστόπουλος Βασίλης 3:41.53
Κριμιζάς Σταύρος 3:47.22
Θηβαίος Γιώργος 3:50.42
∆ελαντώνης Γιώργος 3:56.42
Μακρίδης Θοδωρής 4:02.12
Αλαμπάσης Κωνσταντίνος 4:03.09
Καραγεωργίου Αθανάσιος 4:05.22
Τσερώνης Κώστας 4:05.28
Μπουτάτης Αντώνης 4:09.48
Τσιάρας Βασίλης 4:12.00
Ελευθεριάδης Ελευθέριος 4:14.02
Λαμπράκης Σταμάτης 4:14.13
Κακάνης Κωνσταντίνος 4:16.37
ΓερμάνηςΝίκος 4:17.00
Νέδας ∆ημήτρης 4:20.44
Βασιλακάκης Αντώνης 4:21.40
Γκιουζέπας Στυλιανός4:24.02
Παπαδόπουλος Συμεών 4:26.35
Γκίνης Πέτρος 4:31.10
Μπαλανός Στέφανος 4:31.12
Χαραλάμπους Πέτρος 4:37.26
Σταθακόπουλος Βασίλης 4:43.01
Παππάς ∆ήμήτρης 4:54.41
Μανδίκος Τζέιμς 4:58.11
Τσιρόπουλος Νικόλαος 5:10.08
Πάγκαλος Γιώργος 5:30.03
Καμάρης Κωνσταντίνος 5:37.43
Κιαπόκας Γιώργος 6:21.26
Λαμπανάρης Παναγιώτης 6:24.13

Οι Ελληνίδες
Κλαυδιανού Παγώνα 3:48.42
Ιβάνοβα Βικτώρια 4:54.10
Λιβανού Ευγενία 4:54.49
Ισαΐα Αριάνα 5:09.50

...............................
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Μαραθώνιος Ρώµης: 
92 Έλληνες ∆ροµείς 

συµµετείχαν στον 
διεθνή αγώνα της 
“Αιώνιας Πόλης”

 1. Dickson Chumba Kiptolo (Kenya) 2:08:45
 2. Siraj Gena Amda (Ethiopia) 2:09:21
 3. Abdullah Shami Dawit (Ethiopia) 2:09:42
 4. Nekabibeb Tekeste (Ethiopia) 2:10:17
 5. Simon Kamama Mukun (Kenya) 2:10:34
 6. Yared Dagnaw Sharew (Ethiopia) 2:10:41
 7. Dereje Woldegiyorgis (Ethiopia) 2:10:46
 8. Solomon Tsige Asfaw (Ethiopia) 2:11:23
 9. David Mandago Kipkorir (Kenya) 2:12:53
10. Shume Haile Legesse (Ethiopia) 2:13:43
Women’s race -
 1. Firehiwot Dado Tufa (Ethiopia) 2:24:13
 2. Goitetom Haftu Tesema (Ethiopia)
2:26:21
 3. Kebebush Haile Lema (Ethiopia) 2:27:39
 4. Netsanet Achamo Abeyo (Ethiopia)
2:28:28
 5. Rosaria Console (Italy) 2:29:15
 6. Workitu Ayanu Gurmu (Ethiopia) 2:29:37
 7. Anna Podnebesnova (Russia) 2:32:12
 8. Meseret Mengistu Biru (Ethiopia) 2:33:40
 9. Dinkinesh Makash Tefera (Ethiopia)
2:34:44
10. Maya Neuenschwander (Switzerland)
2:35:09

Οι Ελληνες:
Ονομα Επωνυμο Μεικτος Καθαρός Χρόνος
Κώστας Ρήγας 2:51:19 2:51:12
Γιώργος Μπαρμπαγιάννης 2:57:19 2:56:53
Ανδρέας Προδρομίδης Λεωνίδας 2:58:23
2:58:18
Γιώργος Βλάχος 2:59:56 2:59:36
Νίκος Σκούταρης 3:02:31 3:02:04
Χαλίντ Αγγελόπουλος 3:07:12 3:06:53
Λεωνίδας Καλαθάς 3:13:51 3:12:43
Ευριπίδης Χειμωνίδης 3:15:53 3:15:26
Μιλτιάδης Πάνου 3:17:00 3:16:22
Αποστόλης Γούλας 3:19:41 3:19:31
Γιάννης Ράντος 3:20:00 3:19:52
Γιάννης Κοσεννας 3:20:01 3:19:28
Σπύρος Μαρκοζαννές 3:20:26 3:20:07
Παναγιώτης Σγουραδης 3:20:46 3:20:26
Ηλίας Σκαβέντζος 3:29:33 3:29:06
Θωμάς Χειμάριος 3:29:51 3:28:43
Βασίλης Καρατσόλιας 3:31:19 3:30:44
Γιάννης Ζέλκας 3:35:06 3:33:50
Κώστας ∆ανασκος 3:37:49 3:35:32
Ανδρέας Πάτσης 3:39:06 3:38:38
Μηνάς Πακιουφάκης 3:39:28 3:37:23
Αναστάσιος Τσιολάκης 3.40.45 3.40.05
Βασίλης Καραναστάσης 3:43:12 3:42:29
Ραννέλλε Μακκόη 3:45:50 3:43:41
∆ημήτρης Κουζελέας 3:47:25 3:46:44
Βασίλης Μπρούτσος 3:47:25 3:46:42
Παναγιώτης Γκρέκας 3:50:13 3:49:26
Μανώλης Βεζυργιάννης 3:52:00 3:50:41

Βαγγέλης Τσόλης 3:53:43 3:51:34
Κώστας Κοζανίτης 3:55:58 3:53:48
Μανώλης Μαστοράκης 3:56:18 3:54:30
Αποστόλης Λάκκας 3:56:35 3:53:50
Κώστας Λαμπρινάκης 3:58:48 3:57:40
Αλκιβιάδης Τεμπονέρας 3:59:27 3:54:26
Ηρακλής Σούρσος 4:02:49 4:01:27
Στάθης Παπαθανασίου 4:04:49 4:03:49
Βασίλης Λιαρμακόπουλος 4:04:50 4:03:50
Πέτρος Ψυλλάκης 4:04:50 4:03:52
Χρήστος Σουλάκος 4:10:20 4:08:25
Γιάννης Μπενίσης 4:16:30 4:11:10
Γιώργος Βισβάρδης 4:16:37 4:13:20
∆ημήτρης Σαμαρτζής 4:16:44 4:12:45
Κώστας Μαγιόγλου 4:17:02 4:14:08
Γιάννης Κιρδίμος 4:17:29 4:16:22
Νικήτας Ντατης 4:18:12 4:16:37
Γιάννης Παντελάκης 4:18:53 4:13:09
Γιάννης Φιλολιάς 4:18:53 4:13:09
Γιώργος Τσαγκερας 4:22:41 4:19:21
Κώστας ∆ράκος 4:25:49 4:20:59
Ανδρέας Καπούλας 4:29:57 4:25:04
Νίκος Οφλίδης 4:32:36 4:27:35
Σπύρος Μιχαλούδης 4:33:59 4:29:01
Γιώργος ∆ανιηλίδης 4:35:28 4:29:45
Νίκος Ραπτόπουλος 4:36:59 4:33:10
Γιάννης Ζούπης 4:38:08 4:23:52
Πέτρος Κοντός 4:39:53 4:34:56
Νικηφόρος Φωκάς 4:4:41:46 4:37:23
Νίκη Ανδρέου 4:42:45 4:38:13
Γιώργος Μοδινός 4:43:02 4:38:53
Ευθύμης ∆ασκαλόπουλος 4:43:03  4:38:54
Γιώργος Αλεβιζάκης 4:43:36 4:41:04
Γιώργος Αργυράκης 4:44:26 4:38:46
Ελευθερία Χρυσάφη 4:46:25 4:41:22
Γιάννης Χατζηαντωνίου 4:46:35 4:41:45
Βασίλης Συριόπουλος 4:48:28 4:42:42
Χρήστος Κατσακιώρης 4:48:40 4:43:47
Χριστίνα Φωτεινοπούλου 4:49:51 4:45:20
Μαρία Μπαφίτου Hughes 4:54:26 4:50:40
Γιώργος Γεωργίου 4:54:43 4:53:57
Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος 4:58:08
4:54:45
Ηλιάνα Σταυροπούλου 5:02:42 5:01:06
Αναστάσιος Καστόρης 5:03:22 4:58:52
∆ημήτρης Αγγελόπουλος 5:14:37 5:12:10
Φανούρης Κουστομανωλάκης 5:17:22
5:13:08
Κώστας Καουσιάς 5:17:22 5:13:09
Ευαγγελία Βαγιωνάκη 5:17:28 5:13:14
∆ημήτρης Βύρλας 5:18:35 5:13:10
Αχιλλέας Γεωργίου 5:19:03 5:14:13
∆ημοκρατία Πιτσικάκη 5:22:56 5:18:43
Τόνια Αρώνη 5:22:56 5:17:57
Στυλιανός Βαρδαχαλάκης 5:24:34 5:20:21
Γιώργος ∆οξαράς 5.34.40 5.33.59
Θωμάς Παπαβασιλείου 5:48:49 5:43:51
Ευθύμιος Βασιλείου 5:51:12 5:47:09
Βασιλική Νότη 5:51:58 5:51:20
Φανή Καπελα 5:54:54 5:54:16
∆ημήτρης Συντέτος 5:55:40 5:53:25
Μαρία Αγαθου 6:05:32 6:02:04
Ευάγγελος Βουρδέρης 6:25:31 6:19:51
∆ήμητρα Ταλιανάκη 6:49:36 6:46:29
Γιάννης Αμαργιαννιτάκης 6:49:40 6:46:33
Γιάννης Νικολιάς 6:51:41 6:46:06

1ος ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ

(ΛΕΥΚΑ∆Α, ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 
2011 /11:00 ττ.µ.)

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:              ............
ΟΝΟΜΑ:                   ............
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:           ............
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΠΟΛΗ-ΤΚ:              ............
ΤΗΛ:                          ............
FΑΧ:                          ............
Ε-mail: ............
ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
∆ηλώνω ότι:
α) Γνωρίζω τους όρους της προκήρυξης και
την αποδέχοµαι.
β) Έχω εξετασθεί πρόσφατα για την υγεία
µου και είναι δυνατόν να συµµετάσχω στον
αγώνα.
γ) Συµµετέχω στον αγώνα µε δική µου ευθύ -
νη. 
δ) Υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση του γο -
νέα/κηδεµόνα µου περί της έγκρισης της
συµµετοχής µου (Για τους κάτω των 18
ετών).

/        /2011

(Υπογραφή)
(Η αίτηση µπορεί να κατατεθεί έως και
την Τετάρτη 18/05/2011 στο Fax:
26450-21726)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26450.21.723
κα ΣΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,
697.37.22.838 κα ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡ -
ΓΙΑ
697.74.13.897 κος ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΜΙ -
ΧΑΗΛ
697.74.13.897    κος ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩ-

ΝΙΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ

Οι ∆ροµείς Υγείας Λευκάδας σε συνεργα-
σία µε τον ∆ήµο Λευκάδας προκηρύσσει
τον 1ο Πράσινο Ηµιµαραθώνιο Αγώνα
∆ρόµου, 21.100 µέτρα.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Κυριακή 29
Μαΐου 2011
Σηµείο εκκίνησης - τερµατισµού: κε-
ντρικός πεζόδροµος Λευκάδας.
Ώρα εκκίνησης: 11:00 π.µ.
∆ιαδροµή αγώνα: Η διαδροµή είναι µε-
τρηµένη και θα αναγράφεται ανά 1 χι-
λιόµετρο. Καθ' όλο το µήκος της θα είναι

φυλασσόµενη από την Τροχαία και τη ∆η-
µοτική Αστυνοµία Λευκάδας.
Κανονισµοί: Ισχύουν οι κανονισµοί του
ΣΕΓΑΣ.
∆ήλωση συµµετοχής:
Η δήλωση συµµετοχής στον αγώνα µπο-
ρεί να γίνεται µε τους παρακάτω τρό-
πους:
α) Απευθείας µε ηλεκτρονική µορφή στο
sdylefkadas@hotmail.com
β) Με φαξ στο τηλέφωνο 26450-21726
(Υπ' όψιν κας Σάντα Γεωργίας)
Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή θα πρέ-
πει ο κάθε αθλητής και αθλήτρια να έχει
µέχρι την Τετάρτη 18/05/2011.
Όσοι προσέλθουν την ηµέρα του αγώνα
δίχως προηγηθείσα συµµετοχή δεν θα
πάρουν αριθµό και δεν θα αναφέρονται
στα αποτελέσµατα.
Κόστος συµµετοχής: είναι δωρεάν.
Βραβεύσεις: Θα βραβευθούν οι 3 πρώ-
τοι άνδρες και οι 3 πρώτες γυναίκες της
γενικής κατάταξης καθώς και οι 3 πρώτοι
κάθε κατηγορίας που αναγράφονται πα-
ρακάτω. Οι 3 πρώτοι άνδρες και οι 3
πρώτες γυναίκες της γενικής κατηγορίας
δεν θα βραβεύονται στις επιµέρους κατη-
γορίες. Σε όλους τους δροµείς που θα
τερµατίσουν θα δοθεί αναµνηστικό µετάλ-
λιο και δίπλωµα.
Κατηγορίες:
ΑΝ∆ΡΩΝ                                   
1. Έως 34 ετών                           
2. 35-39 ετών                           
3. 40-44 ετών
4 .45 - 49 ετών
5.  50 - 54 ετών
6.  55 - 59 ετών
7. 60 ετών και άνω.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Έως 30 ετών
2. 31-40 ετών
3. 41 ετών και άνω
Κατηγορία θα συγκροτείται εφόσον συµ-

µετέχουν τουλάχιστον 6 αθλητές. Σε αντί-
θετη περίπτωση η κατηγορία θα συγχω-
νεύεται στην αµέσως επόµενη, ή στην
προηγούµενη αν πρόκειται για την τελευ-
ταία.
Γενικά:
Οι αριθµοί συµµετοχής θα δοθούν στην
Αφετηρία δύο ώρες πριν την έναρξη του
αγώνα (09:00) και την προηγουµένη του
Αγώνα από τις 5-8µµ στο ∆ηµαρχείο της
πόλης.
Κάθε 4 χλµ. σε όλο το µήκος της διαδρο-
µής θα υπάρχουν σταθµοί µε νερά (4o,
8o, 12o, 16o, 19o χιλιόµετρο).
Ο αγώνας θα γίνει µε οποιεσδήποτε και-
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ρικές συνθήκες.
Όλοι οι ∆ροµείς θα τρέξουν µε δική τους
ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί
από ιατρό πρόσφατα.
ο υπεύθυνος αγώνα
Μ. Κονιδάρης
(καθηγητής Φυσικής Αγωγής)
ο υπεύθυνος επικοινωνίας
Σ. Χαλικιας
(Ελεύθερος Επαγγελµατίας)
ο υπεύθυνος οργάνωσης
Σ. Μαραγκός
(Ορθοπαιδικός Χειρουργός)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ 

ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

“ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ” 

ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ 

ΠΑΥΛΟ 

ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ

Ένα νέο ρεκόρ στην ηλικιακή 
οµάδα 65-69 ετών επιτεύχθηκε 
από τον αειθαλή συνάδελφο 
Παύλο Μπασδέκη που πέτυχε 
να τερµατίσει σε χρόνο 3 ώρ. 
19'24” στον πρόσφατο ∆ΙΕ-
ΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΣ”. Ο αγαπητός µας Παύ-
λος µε τη µεγάλη του πείρα και 
τη σπουδαία διαδροµή στον 
χώρο των µεγάλων αποστάσε-
ων, πρόσθεσε ένα σπουδαίο 
ρεκόρ που τον κατατάσσει σε 
µια µεγάλη πραγµατικά και 
σπουδαία κατάταξη στο ΠΑΝ-
ΘΕΟΝ των ΜΕΓΑΛΩΝ του Μα-
ραθωνίου ∆ρόµου στην πατρί-
δα µας. Θερµά συγχαρητήρια 
και ακόµα περισσότερες επιτυ-
χίες το ΜΕΛΛΟΝ, πάντα µε 
ΥΓΕΙΑ.

6ος ∆ιεθνής 
Μαραθώνιος 

"Μέγας 
Αλέξανδρος"

10-4-11
1         BIWOTT                 Peter                             2:13:12  
2         KOSGEI                 Isaiah                            2:13:49  
3         SLIMANI                Benazzouz                      2:14:37  
4         GATHERU              Daniel                            2:15:00  
5         ΜΒΙΤΗΙ                  Joseph                           2:23:20  
6         ΤΣΙΟΥΝΗΣ             ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     2:27:23  
7         ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ       ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     2:36:07  
8         MEASSO                Sisay                             2:40:41  
9         VINNITSKAYA         Alena                             2:45:43  
10       ΛΙΟΠΥΡΗΣ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   2:46:07  
11       ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  2:46:14  
12       ΚΑΣΙΜΗΣ               ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     2:46:19  

13       ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ                   2:49:45  
14       ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ            ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     2:50:01  
15       DRAKSLER             IVAN                              2:50:06  
16       ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     2:50:56  
17       ΚΩΣΤΑΣ                ΡΗΓΑΣ                           2:53:10  
18       ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   2:53:37  
19       ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ      ΛΑΖΑΡΟΣ                       2:55:00  
20       ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              2:55:18  
21       ΓΚΛΑΒΑΣ               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    2:55:47  
22       ΜΑΡΑΝΤΖΙ∆ΗΣ       ΝΙΚΟΣ                           2:56:49  
23       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ                      2:56:56  
24       ΜΑΝΩΛΑΣ              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  2:57:12  
25       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 2:58:13  
26       ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     2:58:23  
27       ∆ΟΥΖΙΝΑΣ             ΝΙΚΟΣ                           2:59:04  
28       ΜΑΝΩΛΑΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              2:59:47  
29       ΓΟΡΓΟΝΗΣ             ΘΩΜΑΣ                          3:00:52  
30       ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  3:00:58  
31       ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:03:32  
32       ΑΜΠΑΤΖΙ∆ΗΣ         ΝΙΚΟΣ                           3:03:40  
33       ΣΑΜΕΡΑΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:03:44  
34       ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ         ΦΩΤΗΣ                          3:04:54  
35       ΒΛΑΧΟΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:05:00  
36       ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΑΒΒΑΣ                         3:05:21  
37       ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΑΛΕΝΤ                         3:05:38  
38       ΤΣΟΥΛΦΙ∆ΗΣ         ΗΛΙΑΣ                            3:06:07  
39       ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ                 3:06:56  
40       ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ           ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    3:07:02  
41       ΓΟΥΛΑΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:08:20  
42       ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:08:34  
43       ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ           ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                  3:09:09  
44       ΠΑΠΠΑΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     3:09:15  
45       ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ           ΓΙΩΡΓΟΣ                        3:11:02  
46       ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:12:32  
47       ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:12:32  
48       ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ      ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     3:12:36  
49       ΣΚΟΥΠΑΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ                       3:12:45  
50       KHOTSYANOV        DMITRY                          3:13:32  
51       ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:13:32  
52       ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    3:13:40  
53       ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ       ΣΤΑΘΗΣ                         3:13:58  
54       ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:14:58  
55       ΨΑΡΑ∆ΑΚΗΣ          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  3:15:20  
56       ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ         ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ                     3:16:02  
57       ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:16:08  
58       ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ          ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:16:15  
59       ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΜΑΝΩΛΗΣ                      3:16:27  
60       ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                  3:16:27  
61       ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ         ΜΙΧΑΗΛ                         3:16:33  
62       ΣΥΚΟΠΕΤΗ             ΒΑΣΙΛΙΚΗ                       3:16:36  
63       ΑΡΓΥΡΟΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:17:04  
64       ΓΙΑΝΝΗΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:17:10  
65       ΤΣΑΚΙΡΗΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     3:17:22  
66       ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ           ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     3:17:33  
67       ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΗΣ         ΠΕΤΡΟΣ                         3:17:40  
68       ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ           ΤΙΜΟΣ                           3:18:13  
69       ΝΑΤΣΙΑΣ               ΗΛΙΑΣ                            3:18:42  
70       ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:18:48  
71       ΠΑΠΠΑΣ                ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                      3:18:49  
72       ΜΗΤΣΑΚΗΣ            ΣΕΡΑΦΕΙΜ                      3:19:04  
73       ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   3:19:22  
74       ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ          ΠΑΥΛΟΣ                         3:19:26  
75       ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                 3:19:36  
76       ΤΣΑΧΑΛΗΣ             ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                    3:19:44  
77       ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:20:24  
78       ΝΤΟΝΤΟΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:20:26  
79       ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ      ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ                      3:20:46  
80       ΜΠΕΛΛΑΣ              ΚΩΝ/ΝΟΣ                       3:21:14  
81       ΖΑΠΑΡΤΑΣ             ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     3:21:14  
82       ΜΑΚΡΙ∆Η               ΕΛΙΝΑ                            3:21:30  
83       ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ     ΣΩΤΗΡΗΣ                       3:21:31  
84       ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ             ΣΑΒΒΑΣ                         3:21:55  
85       ΑΜΒΡΑΖΗΣ            ΓΡΗΓΟΡΗΣ                      3:22:21  
86       ΤΑΤΑΚΟΣ               ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                  3:22:21  
87       ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:22:23  
88       ΤΕΝΤΖΙ∆ΗΣ            ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                    3:22:28  
89       ΠΟΝΤΖΗΣ              ΕΥΘΥΜΙΟΣ                      3:22:36  
90       ∆ΑΖΕΑΣ                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 3:22:38  
91       ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                 3:23:36  

92       ΚΕΛΛΗΣ                ΕΥΘΥΜΙΟΣ                      3:23:43  
93       ΓΚΟΡΤΣΟΣ             ΒΑΣΙΛΗΣ                        3:24:27  
94       ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ            ΠΕΡΙΚΛΗΣ                      3:24:30  
95       ΤΑΤΣΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:24:33  
96       ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:24:50  
97       ΣΙΑΦΗΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:25:27  
98       ΜΑΙΝΑΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:25:32  
99       ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ       ΓΙΩΡΓΟΣ                        3:25:34  
100     ΠΑΝΤΕΛΙΑ∆ΗΣ       ΠΑΥΛΟΣ                         3:26:30  
101     ΚΑΡΕΛΟΣ               ΝΙΚΟΣ                           3:26:59  
102     ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     3:27:16  
103     ΚΑΝΕΛΛΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:28:02  
104     ΦΟΥΡΛΑΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:28:03  
105     ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ                       3:28:25  
106     ΜΠΟΚΙΑΣ              ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                3:28:26  
107     ΑΡΣΕΝΗ                 ΚΥΡΙΑΚΗ                        3:28:44  
108     ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   3:28:44  
109     ΠΕΤΣΟΣ                ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:28:46  
110     ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:28:51  
111     ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ         ΘΕΟΧΑΡΗΣ                     3:28:59  
112     ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:29:00  
113     ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                3:29:18  
114     ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 3:29:19  
115     ΠΟΥΤΑΛΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:29:29  
116     ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:29:36  
117     ΓΚΟΡΤΖΗΣ             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    3:29:38  
118     ΕΛΑΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΗΣ                        3:29:38  
120     ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:29:38  
119     ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                   3:29:38  
121     ΓΚΟΥΖΩΝΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:29:50  
122     ΤΡΕΜΜΑΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:29:51  
123     ΚΟΥΤΣΟΥΠΙ∆ΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:29:56  
124     ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     3:30:13  
125     ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ                       3:30:17  
126     ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                       3:30:19  
127     ΣΙ∆ΕΡΗΣ                ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                     3:30:31  
128     ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ∆ΗΣ     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                  3:30:48  
129     ΠΟΛΙΤΗΣ               ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     3:30:48  
130     ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:31:11  
131     ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                      3:31:13  
132     ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ       ΣΤΑΥΡΟΣ                        3:31:41  
133     ∆ΑΣΚΑΛΟΥ             ΜΑΡΙΟΣ                         3:31:44  
134     ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:31:45  
135     ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ         ΓΙΩΡΓΟΣ                        3:31:57  
136     ALTMANN               DAVID                           3:32:17  
137     MIKO                    SLOBODAN                     3:32:54  
138     ΒΟΓ∆ΑΝΗΣ            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:33:00  
139     ΚΕΒΡΕΚΙ∆ΗΣ          ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ               3:33:06  
140     ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  3:33:42  
141     ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:33:56  
142     ΠΟΛΑΚΗΣ              ΑΝΤΩΝΗΣ                       3:34:07  
143     ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 3:34:13  
144     ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ      ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                     3:34:30  
145     ΣΙΟΥΤΗΣ               ΣΤΕΡΓΙΟΣ                       3:34:48  
146     ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ           ΣΤΕΡΓΙΟΣ                       3:34:53  
147     ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:35:08  
148     TAMTELEN             ALEXANDROS                 3:35:14  
149     ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ                          3:35:17  
150     ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:35:17  
151     ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     3:35:51  
152     ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ     ΝΙΚΟΣ                           3:35:52  
153     ΓΙΓΑΣ                    ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      3:35:59  
154     ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:36:14  
155     ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ        ΜΑΡΙΟΣ                         3:36:25  
156     ΣΠΑΝΟΣ                ΣΤΕΦΑΝΟΣ                     3:36:28  
157     ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ                      3:36:32  
158     ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ       ΠΑΥΛΟΣ                         3:36:33  
159     ΣΚΟΡ∆ΑΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:37:08  
160     ΠΙΝ∆ΩΝΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:37:33  
161     ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:38:25  
162     ΜΠΕΖΗΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 3:38:44  
163     ∆ΑΜΑΧΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  3:38:46  
164     Α∆ΑΜ                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     3:39:12  
165     ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ               3:39:18  
166     ΜΙΣΚΑΣ                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ                      3:39:49  
167     ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:39:49  
168     MILANOVIC            ZARIJA                           3:39:59  
169     ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:40:02  
170     ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:40:19  

171     ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:40:34  
172     ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ        ΑΒΡΑΑΜ                         3:40:38  
173     ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ          ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                    3:41:18  
174     ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ         ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                     3:41:20  
175     ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ       ΠΕΤΡΟΣ                         3:41:32  
176     ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ          ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                     3:41:53  
177     ∆ΡΑΓΩΝΑΣ             ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     3:42:36  
178     ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ          ΠΕΤΡΟΣ                         3:42:52  
179     ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:43:06  
180     ΜΑΚΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:43:12  
181     ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ          ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                 3:43:13  
182     ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:43:14  
183     ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ            ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:43:24  
184     ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ      ΛΕΥΤΕΡΗΣ                      3:43:35  
185     ΛΑΛΙΩΤΗ               ΓΕΩΡΓΙΑ                         3:43:36  
186     ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                  3:43:48  
187     ΝΙΜΠΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:44:08  
188     ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                3:44:19  
189     ΓΚΕΡΛΗ                 ΚΑΤΕΡΙΝΑ                      3:44:24  
190     ΜΑΝΙΑΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:44:31  
191     ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       3:44:48  
192     ΚΑΡΑΟΣΚΟΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    3:44:55  
193     ΣΠΥΡΑΚΗΣ             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:44:58  
194     ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΛΕΞΙΟΣ                        3:45:00  
195     ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ           ΙΩΑΝΝΗΣ                       3:45:01  
196     ΜΕΛΙΤΟΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              3:45:14  
197     ∆ΕΣΚΟΥ                 ΧΡΙΣΤΙΝΑ                       3:45:36  
198     ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ           ΦΙΛΙΠΠΟΣ                      3:45:36  
199     ΑΝΕΖΥΡΗΣ             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                   3:45:38  
200     ΤΡΙΑΝΤΗΣ              ΚΩΣΤΑΣ                         3:45:43  
Τους υπόλοιπους τερµατίσαντες 
µπορείτε να  τους βρείτε στην 

ιστοσελίδα µας.
◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

2ΟΣ     
ΒΑΤΙΚΙΩΤΙ  -  

ΚΟΣ     
ΑΓΩΝΑΣ     
ΖΩΗΣ      

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 15.000 Μ.         
1         ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ     ΓΙΩΡ     0:59:28      
2         ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΝΙΚΟΛ     1:03:53     
3         ΧΑΡΜΠΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         1:03:53     
4         ΚΟΥΛΙΖΟΣ     ΠΕΤΡΟΣ                   1:04:14     
5         ΚΑΚΛΙ∆ΗΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ               1:09:54     
6         ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ     ΠΑΝΑΓ            1:13:40      
7         ΣΠΥΡΑΚΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ           1:13:55      
8         ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ     ΑΝΑΣΤΑΣ         1:17:26      
9         ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΒΑΣΙΛ             1:18:48     
10     ΑΝΤΩΝΙΟΥ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ           1:19:30      
11     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΡΓΥΡ       1:19:30      
12     ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝ∆Ρ.            1:20:13     
13     ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ     ΙΩΑΝ.           1:22:48     
14     ∆ΟΥΣΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            1:22:48      
15     ΜΠΑΚΗΣ     ΝΙΚΟΣ                       1:22:48      
16     ΧΟΥΜΑΣ     ΝΙΚΟΣ                        1:23:56     
17     ΜΠΟΥΡΛΩΚΑΣ     ΘΕΟ∆ΩΡ.          1:25:37      
18     ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ            1:26:55     
19     ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΛΑΜΠ     1:26:59     
20     ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ                1:30:34      
21     ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ     ΑΝΤΩΝΗΣ            1:33:14      
22     ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ      1:34:13     
23     ΣΑΜΙΟΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ                    1:34:20     
24     ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ     ΜΑΝΘΟΣ           1:34:20     
25     ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ     ΗΡΑΚΛ          1:35:22     
26     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ     ΒΑΣ          1:35:43      
27     ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ         1:40:39     
28     ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ     ΙΩΑΝ               1:41:49      
29     ΧΟΥΛΗ     ΓΙΑΝΝΑ                        1:42:59      
30     ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ     ΑΡ     1:43:57      
31     ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ     ΧΑΡΑΛ               1:44:25     
32     ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ     ΑΝΑΣΤΑΣ.            1:48:04     
33     ΠΕΤΡΑΚΗΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ               1:54:13      
34     ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ     ΜΑΡΙΑ             1:56:11      
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35     ΚΙΑΜΟΥ     ΜΑΡΙΑ                        2:01:28      
36     ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ     ΚΩΝ/ΝΟΣ     2:05:47      
37     ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ     ΑΡΓΥΡΩ         2:10:22      
38     ΜΙΧΑΛΒΕΗ     ΕΛΕΝΗ                  2:11:07      
39     ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ     ΦΙΛΙΑ              2:15:38      
40     ΜΑΖΑΡΑΚΗ     ΕΥΓΕΝΙΑ              2:32:58      
41     ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ            2:32:58      

10ος Αγώνας 
Αργολικού 
Κόλπου

1 ΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 50.18
2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΝ∆ΡΑΚΑΣ 53.27
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 54.21
4 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 55.15
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 55.34
6 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 56.01
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ 56.08
8 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 56.26
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ 56.35
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 56.41
11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ 57.04
12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ 57.31
13 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡ∆ΑΛΑΣ 58.15
14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ 59.14
15 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ 59.47
16 ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ 59.47
17 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΩΒΟΣ 59.49
18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 59.53
19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1.00.04
20 ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1.00.34
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ 1.00.41
22 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 1.00.51
23 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1.01.11
24 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 1.01.13
25 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 1.01.27
26 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΣ 1.01.37
27 ΣΤΡΑΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1.01.47
28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 1.01.48
29 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΟΥΤΑΣ 1.02.04
30 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ 1.02.10
31 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 1.02.35
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ 1.02.43
33 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙ∆ΟΥ 1.02.59
34 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 1.03.15
35 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1.03.21
36 ΦΑΤΟΣ ΣΠΑΤΑ 1.03.23
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.03.24
38 ΝΙΚΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.03.40
39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΡΙΚΟΣ 1.03.49

40 ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΟΥΡΑ-
ΝΗΣ1.03.58
41 ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ 
ΒΑΚΙΡΤΖΙ-
∆ΕΛΛΗΣ
1.03.59
42 ΣΠΥ-
ΡΟΣΚΑ-
ΠΡΑΛΟΣ
1.04.20
43 ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΟΥΡ-
ΤΕΛΗΣ
1.04.23
44 ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΝΤΖΟΥ-
ΡΑΝΗΣ
1.04.24
45 ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ 
ΚΑΛΙΚΑΣ
1.04.26
46 ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ

ΚΟΛΑΪΤΗΣ 1.04.27
47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1.04.48
48 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1.04.49
49 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 1.04.59
50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 1.05.23
51 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.05.27
52 ΒΑΪΟΣ ΜΕΣ∆ΑΝΙΤΗΣ 1.06.02
53 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ 1.06.10
54 ΦΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΛΕΣ 1.06.19
55 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1.06.30
56 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 1.06.42
57 ΦΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1.06.49
58 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΑΓΡΕ∆ΟΣ 1.06.51
59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1.06.54
60 ΧΑΡΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 1.07.24
61 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ 1.07.27
62 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1.07.29
63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ 1.07.34
64 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ 1.07.36
65 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1.07.37
66 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ 1.07.38
67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1.07.41
68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ 1.07.45
69 ΠΩΛΙΝΑ ΒΑΡΤΖΑΚΗ 1.07.52
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1.07.53
71 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1.08.03
72 ΧΑΡΗΣ ΚΛΑ∆ΗΣ 1.08.04
73 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1.08.05
74 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΚΟΤΟΣ 1.08.12
75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1.08.13
76 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 1.08.17
77 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 1.08.42
78 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ 1.08.47
79 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ 1.08.51
80 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ 1.08.55
81 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ 1.08.56
82 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1.09.18
83 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 1.09.23
84 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ 1.09.24
85 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ 1.09.31
86 ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ 1.09.39
87 ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ 1.09.41
88 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ 1.09.44
89 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1.09.45
90 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 1.09.46
91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΚΩΝΑΣ 1.09.47
92 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΑΣ 1.09.55
93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1.10.00
94 ΕΥΣΤΑΘ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ 1.10.08
95 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ∆ΑΓΡΕ 1.10.09
96 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1.10.13
97 ΛΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1.10.14
98 ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 1.10.27

99 ΜΙΧΑΗΛ ∆ΑΡΑΣ 1.10.31
100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 1.10.43
101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1.10.45
102 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 1.10.46
103 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΜΖΑΡΑΣ 1.10.47
104 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.10.49
105 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1.11.01
106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1.11.02
107 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1.11.03
108 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1.11.06
109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1.11.07
110 ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΖΙΝΑ-ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ 1.11.08
111 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1.11.15
112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 1.11.16
113 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 1.11.27
114 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.11.34
115 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ 1.11.37
116 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 1.11.45
117 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1.11.49
118 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1.11.53
119 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 1.11.58
120 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1.12.00
121 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 1.12.01
122 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΨΑΣ 1.12.15
123 ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1.12.20
124 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1.12.25
125 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1.12.25
126 ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 1.12.26
127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΗΣ 1.12.28
128 ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ 1.12.41
129 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1.12.44
130 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ 1.12.46
131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ 1.12.47
132 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ 1.13.04
133 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ 1.13.16
134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ 1.13.17
135 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡ∆ΟΥΚΗ 1.13.26
136 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΝΑ 1.13.30
137 ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1.13.33
138 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ 1.13.34
139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ 1.13.35
140 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ 1.13.38
141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 1.13.39
142 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.13.40
144 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΙΓΚΟΣ 1.13.41
145 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.13.50
146 ΡΕΝΕ ΚΟΝΤΟΥ 1.13.51
147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ 1.13.52
148 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ 1.13.54
149 ∆ΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1.13.56
150 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ 1.14.00
151 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1.14.06
152 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΗΣ 1.14.10
152 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 1.14.20
153 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 1.14.23
154 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1.14.24
155 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1.14.29
156 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΛΗΣ 1.14.52
157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ 1.14.54
158 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΗΣ 1.14.57
159 ΑΓΙΣ ΠΙΣΧΟΣ 1.14.58
160 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΒΕΤΖΗ 1.15.06
161 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 1.15.09
162 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ 1.15.13
163 ΙΟ∆ΡΑΝΗΣ ΜΑΞΟΧΤΟΓΛΟΥ 1.15.16
164 KAREN HILL 1.15.17
165 ΜΙΝΑ ΤΡΟΧΙ∆ΟΥ 1.15.23
166 ΑΝ∆Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1.15.29
167 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΣΑΝΗΣ 1.15.30
168 ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΣ 1.15.36
169 ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.15.41
170 ΝΙΚΟΣ ΤΕΛΑΤΙΝΙ∆ΗΣ 1.15.43
171 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ 1.15.48
172 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΡΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.15.49
173 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΛΑΣ 1.15.54
174 TEA PUPIC 1.15.56
175 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ 1.15.58
176 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1.15.59
177 ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ 1.16.06
178 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΑΡΑΣ 1.16.09
179 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1.16.11
180 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1.16.12

181 ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 1.16.14
182 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ 1.16.15
183 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1.16.22
184 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 1.16.28
185 LAURENCE MAC GOWAN 1.16.30
186 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 1.16.32
187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ 1.16.35
188 ΣΩΤΗΡΗΣ ∆ΑΜΑΛΑΣ 1.16.38
189 ΡΑ∆ΑΜΑΝΘΥΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ 1.16.42
190 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ 1.16.43
191 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΝ∆ΑΡΑΣ 1.16.43
192 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1.16.46
193 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 1.16.47
194 ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΤΑ 1.16.51
195 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ 1.16.52
196 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1.16.53
197 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 1.16.56
198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1.16.57
199 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΝΤΖΟΥΛΗΣ 1.16.59
200 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1.17.00

Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα µπορείτε
να τα βρείτε στις δροµικές ιστοσελί-
δες
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17-4-11
1. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0.59’.51΄΄
2. ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 1.04'.01”
3. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.04’.17΄΄
4. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.05’.18΄΄
5. ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1.06’.07΄΄
6. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.06’.07΄΄
7. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.06’.32΄΄
8. ΜΟΥΡ∆ΕΚΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 1.07’.27΄΄
9. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1.08’.27
10. ∆ΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.09’.48΄΄
11. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝ/ΤΗΣ 1.11’.12΄΄
12. ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1.11’58΄΄
13. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.12’.00΄΄
14. ∆ΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.13’.43΄΄
15. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1.14’.43΄΄
16. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.14’.44΄΄
17. ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.14’.45΄΄
18. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1.15’.00΄΄
19. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1.15’.30΄΄
20. ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.16’.22΄΄
21. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΤΗΣ 1.16’.55΄΄
22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1.17’.24΄΄
23. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1.17’.26΄΄
25. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.19΄.26΄΄
26. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1.19’.26΄΄
27. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 1.19’.43΄΄
28. ΛΑ∆ΑΣ ΧΑΡΗΣ 1.20’.47΄΄
29. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡ. 1.20’.55΄΄
30. ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.21’.25΄΄
31. ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1.21’.30΄΄
32. ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1.21’.31΄΄
33. ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.23’.25΄΄
34. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.23’.25΄΄
35. ΤΡΕΣΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.24’.40΄΄
36. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.25’.26΄΄
37. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.25’.33΄΄
38. ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.25’.53΄΄
39. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.26’.30΄΄
40. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1.26’.31΄΄
41. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.27’.36΄΄
42. ΠΑΠΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.30’.28΄΄
43. ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1.30’.55΄΄
44. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆Ρ. 1.32’.28΄΄
45. ΠΑΠΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.33’.37΄΄
46. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.34’.10΄΄
47. ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.34’.20΄΄
48. D’ANGELIQUE MICKAEL 1.34’.21΄΄
49. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1.41’.07΄΄
50. ΝΤΡΟΥ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.41’.07΄΄
51. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.41’.07΄΄
52. ΠΟΥΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.42’02΄΄
53. ΡΟΧΑΪΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1.42’.03΄΄

●◘◙●◘◙●◘●◘◙●◘◙●◘●◘◙●◘◙●◘●◘◙●◘◙●◘●◘◙●◘◙●◘
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4ος Ηµιµαραθώνιος 
«Θανάσης 

Σταµόπουλος»
1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:05:41
2 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:05:58
3 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:13:37
4 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:13:40
5 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14:02

6 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:14:16
7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1:14:29
8 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:16:20
9 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:16:30
10 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:17:16
11 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1:18:25
12 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:18:48
13 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:19:05
14 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:19:09
15 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:19:10
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:19:16
17 ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:19:34
18 ΦΑΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:20:16
19 ΜΠΑΡΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:20:53
20 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:21:36
21 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:21:54
22 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:22:38
23 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:22:46
24 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:22:58
25 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:23:10
26 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:23:41
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1:23:59
28 ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ 1:24:10
29 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:24:39
30 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:24:49
31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:24:49
32 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:25:08
33 ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1:25:10
34 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:25:11
35 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1:25:11
36 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1:25:11
37 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:25:29
38 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:25:34
39 ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:25:47
40 ΦΗΛΙΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:26:13
41 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:26:38
42 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:26:46
43 ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:26:59
44 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:27:06
45 ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:27:08
46 ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:27:23
47 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:27:39
48 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:27:40
49 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:27:49
50 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:27:51
51 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:27:59
52 ΣΤΟΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 1:28:03
53 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:28:04
54 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:28:12
55 ΒΑΡ∆ΑΞΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ 1:28:20

56 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:28:30
57 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:28:37
58 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1:28:40
59 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:28:41
60 ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:28:46
61 ∆ΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:28:47
62 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:29:00
63 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:29:07
64 ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:29:13
65 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:29:23
66 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:29:33
67 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ. 1:29:53
68 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:30:03
69 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:30:25

70 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:30:31
71 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:30:50
72 ΣΙΩΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 1:30:51
73 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:04
74 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:31:10
75 ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:31:14
76 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:31:17
77 ΜΕΣ∆ΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 1:31:20
78 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:31:23
79 ΒΕΝΙΑΜΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:31:32
80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:31:38
81 ∆ΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:46
82 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:31:58
83 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 1:32:08
84 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:32:09
85 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:32:40
86 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:32:52
87 ΣΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1:33:02
88 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:33:10
89 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:33:20
90 ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:33:22
91 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ 1:33:33
92 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:33:34
93 ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:33:36
94 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:33:38
95 ∆ΗΜΟΥΛΑ ΦΑΝΗ 1:33:47
96 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:33:49
97 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:34:01
98 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:34:03
99 ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:34:07
100 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:34:09
101 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:34:11
102 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1:34:17
103 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:34:32
104 ∆ΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:34:43
105 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:34:57
106 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:34:58
107 ΜΑΝ∆ΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:35:10
108 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:35:12
109 ΣΑΜΟΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:14
110 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35:21
111 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:35:26
112 ΒΟΡ∆ΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1:35:27
113 ΚΟΛΟΒΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:35:28
114 ΡΗΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:34
115 ΠΑΙ∆ΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35:35
116 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:38
117 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:35:39

118 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:35:40
119 ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1:35:41
120 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:36:01
121 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:08
122 ΚΕΛΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:36:18
123 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:19
124 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:36:28
125 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:36:28
126 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:36:33
127 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:36:37
128 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1:36:37
129 ΤΣΟΡΤΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:36:38
130 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ 1:36:39
131 ΧΑΤΖΗΤΟΦΦΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1:36:54
132 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1:36:57
133 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:37:05
134 ΣΕΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:37:26
135 ALTMANN DAVID 1:37:37
136 ΛΑΖΑΡΕΒΙΤΣ ΙΓΚΟΡ 1:37:39
137 ΣΚΟΡ∆ΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1:37:41
138 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:37:48
139 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1:37:55
140 ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:37:59
141 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1:38:01
142 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:38:03
143 ΤΣΕΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:38:05
144 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:38:06
145 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:38:07
146 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:38:09
147 ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:38:26
148 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:38:30
149 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:38:31
150 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:38:55
151 ΒΑΣ∆ΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 1:38:56
152 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:38:59
153 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:39:08
154 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:39:11
155 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:39:33
156 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:39:41
157 ΝΑΖΕΜΛΑΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1:39:55
158 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:40:08
159 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:40:09
160 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:40:11
161 ∆Α∆ΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1:40:13
162 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1:40:15
163 ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:40:17
164 ΜΠΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:40:24
165 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1:40:25
166 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1:40:26
167 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:40:27
168 ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:40:28
169 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:40:29
170 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:40:30
171 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΗΣ 1:40:31
172 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:40:34
173 ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:40:37
174 ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:40:39
175 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:40:44
176 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙ-
ΜΟΛΕΩΝ 1:40:46
177 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:40:48
178 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 1:40:51
179 ΓΚΕΡΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:40:59
180 ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:41:07
181 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΣ 1:41:15
182 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ1:41:24
183 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗ -
ΤΡΙΟΣ 1:41:30
184 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ -
∆ΑΣ1:41:41
185 ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ1:41:49
186 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

1:41:55

187 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:41:59
188 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:42:04
189 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1:42:06
190 ΚΑΚΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:07
191 ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:13
192 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:42:14
193 ΖΟΥΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1:42:15
194 ΚΙΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:42:16
195 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:42:28
196 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:42:29
197 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:42:30
198 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:31
199 ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:42:31
200 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:42:33
Οι υπόλοιποι, στις δροµικές ιστοσελίδες.

◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊◊◄▼◄◊

Μαραθώνιος 
Βοστώνης - Ο 
Τζέφρεϊ Μουτάι 
πρώτος µε νέο 
παγκόσµιο 
ρεκόρ
Πηγή: ΑΠΕ
Ο Κενυάτης Τζέφρεϊ Μουτάι ανα-
δείχθηκε νικητής στην κατηγορία 
ανδρών στον 115ο διεθνή Μαρα-
θώνιο δρόµο της Βοστώνης, αφού 
τερµάτισε σε 2 ώρες 3 λεπτά 2”. Ε-
πίδοση που αν επιβεβαιωθεί από 
τους Αµερικανούς διοργανωτές α-
ποτελεί παγκόσµιο ρεκόρ. Το προ-
ηγούµενο ρεκόρ κατείχε ο Αιθίο-
πας Χαϊλέ Γκεµπρεσελασιέ µε 
2:03:59 από τις 28 Σεπτεµβρίου 
2008 στο Βερολίνο, οποίος σήµερα 
(18/4) έκλεισε τα 38 χρόνια του. 
∆εύτερος στη Βοστώνη, µετά από 
έντονο συναγωνισµό στα τελευταία 
µέτρα µε τον Μουτάι, τερµάτισε µε  
την επίσης εκπληκτική επίδοση 
2:03:06 ο συµπατριώτης του Μό-
σες Τσερούιγιοτ και στην τέταρτη 
θέση ο Αµερικανός Ράιαν Χολ µε 
2:04:58. Στις γυναίκες είχαµε επί-
σης κενυατική κυριαρχία, αφού επι-
κράτησε η Καρολάιν Τσεπτανούι 
Κίλελ µε 2:22:36, µε 3η την Αµερι-
κανίδα Ντεζάιρι Νταβιλά µε 2:22:38 
και τρίτη η επίσης αθλήτρια της 
Κένυας, Σάρον Τσέροπ µε 2:22:42.

ΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΝΕΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Ρεΐζης Κυριάκος 20 €
Σταγάπης Μανώλης 20
Κατσούλης ∆ηµήτριος 20
Βασιλένος Λάκης 20
Βιδάλης Μάρκος 20
Καλυβιώτης Νίκος 20
Μακροδηµήτρης Γιώργος 25
Μαλλιάκας Μερκούρης 30
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Food Chain
ΤΟΥ Α. ΓΑΛΓΑ∆Α
(Από το Βήµα Science)

Φάε λάδι (ελιάς)
Mια κούπα µε ελιές στην Κρή-
τη δεν είναι κάτι αξιοµνηµό-
νευτο. Μία κούπα µε ελιές ό-
µως που βρίσκεται σε ένα
πηγάδι και η ηλικία τους
προσδιορίζεται γύρω στο
1500 π.Χ. είναι εύρηµα! Γιατί
οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι βρή-
καν αυτέςτις ελιές και µάλιστα
σχετικά καλά διατηρηµένες,
πιστεύουν ότι αυτός που τις
έριξε θέλησε έπειτα από έναν
σεισµό στη Μεγαλόνησο να
εξευµενίσει τους ανήσυχους
θεούς του κάτω κόσµου. Η
καταπραϋντική επίδραση του
ελαιολάδου ήταν γνωστή από
τότε. Στην ίδια δεκαετία που
οι αρχαιολόγοι έβρισκαν τις ε-
λιές, άλλοι επιστήµονες, και
συγκεκριµένα ο διάσηµος ε-
πιδηµιολόγος Αncel Κeys µε
την οµάδα του, ψάχνοντας
για το αν υπάρχουν αναγνω-
ρίσιµα µοντέλα σχετικά µε το
πώς παρουσιάζονται µέσα
στον πληθυσµό οι διάφορες
ασθένειες, στάθηκαν στην
Κρήτη ιδιαίτερα. Γιατί οι αριθ-
µοί για τους ανθρώπους εκεί,
έδειχναν ότι ζουν πολύ και έ-
χουν χαµηλά ποσοστά εµφά-
νισης καρδιοπαθειών και καρ-
κίνου. Ψάχνοντας βέβαια τα
σχετικά µε τη διατροφή έφθα-
σαν να πιστεύουν ότι βασικός
παράγοντας γι' αυτή την ευ-
ζωία ήταν το ελαιόλαδο. Αλλά
και πάλι δυσκολεύονταν να το
δεχθούν οριστικά, αφού φυτι-
κά έλαια παράγονταν και από
άλλους καρπούς, που ήταν η
βάση της διατροφής πολυά-
ριθµων και διαφορετικών λα-
ών. Τόσο δεν πίστευαν στο ε-
λαιόλαδο ώστε έκαναν και µια
άλλη έρευνα. Με ανθρώπους
που είχαν µεταναστεύσει από
την Κρήτη στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες εδώ και χρόνια. Βρή-
καν δηλαδή ανθρώπους που
είχαν πλέον αφοµοιωθεί και
στέρεα αγκιστρωθεί στον α-
µερικανικό κοινωνικό ιστό υι-
οθετώντας και τις διατροφικές
του συνήθειες. Αποδείχθηκε
λοιπόν ότι είχαν τόσο πολύ
γίνει «Αµερικανοί» που είχαν
χάσει την «κρητική ευζωία»
και ακολουθούσαν στις καρ-
διοπάθειες και σε άλλες α-
σθένειες τη γενικότερη τάση
των ανθρώπων της νέας τους

πατρίδας γιατί έτρωγαν όπως
εκείνοι. Ερευνώντας κατέλη-
ξαν να κάνουν στόχο τους κά-
τι που ονοµάζεται «διπλός
δεσµός». Είναι ο διπλός δε-
σµός µεταξύ ατόµων άνθρα-
κα µέσα στο µόριο των ου-
σιών που περιέχονται στο ε-
λαιόλαδο και αυτός καθορίζει
αν θα είναι η ουσία σε υγρή ή
στερεά κατάσταση. Αν χρησι-
µοποιήσεις υδρογόνο και κα-
ταλύτες µπορείς να σπάσεις
τον διπλό δεσµό, να γίνει µο-
νός και να αποκτήσει το µό-
ριο δύο άτοµα υδρογόνου α-
κόµη. Η ελαιώδης ουσία µε-
τατρέπεται σε µια πολύ πιο
εύκολα διαθέσιµη και κατανα-
λώσιµη λιπαρή ουσία που θυ-
µίζει το βούτυρο. Πέρασε δη-
λαδή στο κράτος των υδρογο-
νωµένων ουσιών. Εκεί όµως
εµφανίζεται ο κακός κόµπος.
∆ιότι τα καλά συστατικά του ε-
λαιολάδου δεν θα τα βρεις και
στις υδρογονωµένες µορφές.
Με την κατεργασία έχουν κα-
ταστραφεί. Ας πάρουµε για
παράδειγµα ένα από αυτά,
την ελαιοευρωπεΐνη (ανακα-
λύφθηκε το 1908), ενώ και
άλλες πολυφαινόλες που πε-
ριέχει το ελαιόλαδο πρόσφα-
τα έγιναν στόχος εντατικής έ-
ρευνας (αλλά και εξευτελιστι-
κής δηµοσιότητας).
Σύµφωνα λοιπόν και µε τα
όσα αναφέρονται σε ιστοσελί-
δα Χηµικών συνδεδεµένων
µε το Πανεπιστήµιο των Αθη-
νών (http://chem.uoa.gr/
chemicals/chem-oleuropein. 
htm): «Τα τελευταία χρόνια, η
ελαιοευρωπεΐνη αυτή και ορι-
σµένες άλλες πολυφαινόλες,
όπως και διάφορα παράγωγα
τους, έχουν µελετηθεί ως
προς τη φαρµακολογική τους
δράση, ιδιαίτερα την αντιοξει-
δωτική, βακτηριοκτόνο και
βακτηριοστατική δράση, κα-
θώς και τη µείωση της "συ-
γκόλλησης" των αιµοπεταλί-
ων (blood platelet aggrega-
tion). Η ελαιοευρωπεΐνη και
τα επί µέρους συστατικά της
παίζουν σηµαντικό ρόλο στα
φυτά, γιατί µε την προστατευ-
τική τους δράση (κυρίως α-
ντιοξειδωτική, αλλά και οφει-
λόµενη στην πικρή τους γεύ-
ση) υπερασπίζουν µε διάφο-
ρους µηχανισµούς τις ελιές
από παθογόνους µύκητες και
από τα κεντρίσµατα εντό-
µων... Ανάλογα µε τον βιο-
λογικό κύκλο της ελιάς και το
σύστηµα παραλαβής του, η
περιεκτικότητα του ελαιολά-

δου σε πολυφαινόλες µετα-
βάλλεται. Η περιεκτικότητα ε-
ξαρτάται από την ποικιλία των
ελιών και την ωριµότητα των
ελαιοκάρπων, αφού η περιε-
κτικότητα σε πολυφαινόλες
στις ώριµες ελιές είναι σχεδόν
η µισή απ' ό,τι στις άγουρες
ελιές. Αυτός είναι και ο λόγος
που χρησιµοποιούνται κυρί-
ως άγουρες ελιές για το κα-
λής ποιότητας παρθένο ελαι-
όλαδο”. Εδώ ακριβώς φθά-
νουµε σε ένα άλλο κρίσιµο
κεφάλαιο, σχετικό µε το πώς
(πρέπει να) παράγεται το λά-
δι που φθάνει στο τραπέζι
µας, χωρίς να χάνει τα καλά
του συστατικά.

■■■■■

∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Στην ανακάλυψη 

πλανητών παρόµοιων 
µε τον δικό µας 
στρέφονται οι 
επιστήµονες

Αναζητώντας τη 
δεύτερη Γαία

Με ακόµη πιο γρήγορο ρυθµό φέτος η
ΝΑSΑ και ιδιωτικοί οργανισµοί ψάχνουν
για τη µεγάλη ανακάλυψη, το «µεγάλο
γεγονός», όπως χαρακτηρίζουν στους
κύκλους της αστροφυσικής τον εντοπι-
σµό πλανητών που µοιάζουν ή είναι
ακριβώς ίδιοι µε τη Γη.
Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΙΟΥ
(Αναδηµοσίευση από το Strategist)
Η ανακάλυψη µιας δεύτερης Γαίας στο η-
λιακό µας σύστηµα αποτελεί διακαή πόθο
των επιστηµόνων εδώ και δεκαετίες, ω-
στόσο κανείς δεν µπορεί να πει σήµερα
µε σιγουριά ότι υπάρχει ζωή σε άλλους
πλανήτες που δεν έχουν ανακαλυφθεί α-
κόµη. Η αποστολή για τον εντοπισµό νέ-
ων πλανητών δεν είναι φυσικά η µεγαλύ-
τερη προτεραιότητα ούτε για τη ΝΑSΑ
ούτε για τις άλλες διαστηµικές υπηρεσίες,
καθώς δεν επαρκούν τα υπάρχοντα τε-
χνικά µέσα προκειµένου να γίνει εξακρί-
βωση και επαλήθευση των περιστασια-
κών στοιχείων που έχουν σήµερα στη
διάθεσή τους οι ειδικοί.
Ωστόσο, όπως γίνεται παραδεκτό από
τους περισσότερους, τα χέρια των αστρο-
νόµων «λύθηκαν» κατά κάποιο τρόπο
πριν από δύο χρόνια, όταν η ΝΑSΑ έθε-

σε σε λειτουργία την αποστολή «Κέ-
πλερ», την πιο σηµαντική αποστολή στην
ιστορία της αστρονοµίας. Το τηλεσκόπιο
«Κέπλερ» είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει
κατασκευαστεί στο είδος του και στόχος
της αποστολής είναι να ανακαλύψει πλα-
νήτες ίδιους µε τη Γη, αλλά έξω από το
ηλιακό µας σύστηµα. Το εγχείρηµα δεν εί-
ναι καθόλου εύκολο, όπως παραδέχεται
και ο αστρονόµος Ντίµιταρ Σασέλοφ από
το Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ στη Μα-
σαχουσέτη.
Ο ίδιος θεωρείται µία από τις µεγαλύτε-
ρες µορφές στον χώρο της σύγχρονης
αστρονοµίας, και µάλιστα προκάλεσε µε-
γάλη αίσθηση στην επιστηµονική κοι-
νότητα τον περασµένο Ιούλιο όταν ανα-
κοίνωσε ότι είναι αρκετά µεγάλες οι πιθα-
νότητες να υπάρχουν δεκάδες -αν όχι
εκατοντάδες- γαίες µακριά από το ηλιακό
µας σύστηµα. Έκτοτε, ο Σασέλοφ συνεχί-
ζει να πιστεύει ότι υφίστανται µεγάλες πι-
θανότητες να υπάρχουν πλανήτες ίδιοι µε
τη Γη, αλλά µερικούς µήνες µετά τις αρχι-
κές του εκτιµήσεις τώρα εµφανίζεται πιο
επιφυλακτικός.
Όπως και να 'χει, η ΝΑSΑ ανακοίνωσε
πρόσφατα την ανακάλυψη τετρακοσίων
νέων συστηµάτων, στα οποία ενδέχεται
να υπάρχουν µερικοί πλανήτες που µπο-
ρούν να υποστηρίξουν την ανθρώπινη
ζωή, όµως η αποστολή «Κέπλερ» δεν
µπορεί να αποκαλύψει περισσότερα
πράγµατα από το ενδεχόµενο µόνο να εί-
ναι κατοικήσιµος ένας πλανήτης. Τη φυ-
σιολογία και τη γεωλογική σύσταση ενός
πλανήτη δεν µπορεί να την εξακριβώσει
κανενός είδους τηλεσκόπιο και, όπως
εξηγούν οι ειδικοί, πραγµατική εικόνα για
έναν πλανήτη θα έχουµε µόνο µε αυτο-
ψία.
Τι λένε τα ποσοστά
Οι πιθανότητες να βρούµε στο µέλλον
έναν πλανήτη ή και περισσότερους που
θα είναι σαν τη Γη είναι πάρα πολύ µι-
κρές, σύµφωνα µε δύο ερευνητές από το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια.
Οι Τζόσεφ Καταντζαρίτ και Μάικλ Σάο
αναπτύσσουν και λειτουργούν ένα ειδικό
λογισµικό, µε το οποίο -όπως ισχυρίζο-
νται- µπορούν να εκτιµήσουν µε µεγάλη
ακρίβεια, εάν υπάρχουν πλανήτες ίδιοι µε
τη Γη και τι πιθανότητες υπάρχουν για
κάτι τέτοιο. Σύµφωνα µε την τελευταία
τους έρευνα, ίσως υπάρχουν ελάχιστα α-
στέρια σαν τον ήλιο, γύρω από τα οποία
να περιστρέφονται πλανήτες σαν τη Γη,
και το ποσοστό τους δεν ξεπερνά το
2,7%. Αυτό το ποσοστό έρχεται σε πλήρη
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αντίθεση µε το ποσοστό του 20%, που
αποτελεί τη βασική εκτίµηση της επιστη-
µονικής κοινότητας για το ενδεχόµενο να
υπάρχουν Γαίες έξω από το ηλιακό µας
σύστηµα. Μέχρι σήµερα, το τηλεσκόπιο
«Κέπλερ» έχει εξερευνήσει περίπου 150
χιλιάδες αστέρια σαν τον ήλιο.

◙

Οι άνθρωποι 
που τρέχουν 
έναν 
µαραθώνιο την 
ηµέρα
» Του Γιώργου Νασµή
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Οµάδα
∆οκιµασία των ανθρώπινων ορίων
αποτελεί η προσπάθεια του Ισπα -
νού Ρικάρντο Αµπαντ να τρέξει
500 µαραθώνιους σε 500 ηµέ -
ρες και να σπάσει το ρεκόρ του
Βέλγου Στέφαν Ενγκελς! 
O Ενγκελς πρόσφατα µπήκε στο
Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες τρέχο -
ντας 365 µαραθώνιους σε έναν
χρόνο! 
Ο Αµπαντ δεν είναι επαγγελµατί -
ας αθλητής. Το αντίθετο. Εργάζε -
ται κυλιόµενο ωράριο στο εργο -
στάσιο Fagor στην επαρχία Να -
βάρα και τις ελεύθερες ώρες του
«καταπίνει» χιλιόµετρα. Το «µι -
κρόβιο» να τρέχει το «κόλλησε» το
2005 στην αναζήτησή του να αλ -
λάξει χόµπι, αφού µέχρι τότε γνώ -
ριζε τον κόσµο πάνω στις ρόδες
ενός ποδηλάτου. 
Το χόµπι όµως έγινε συνήθεια και
όπως εξηγεί ο 40χρονος Αµπαντ
«το τρέξιµο είναι σαν ναρκωτικό.
∆εν µπορώ να χάνω ούτε µία η -
µέρα». 
Ανθρωπος των προκλήσεων, ο
Αµπαντ δοκίµασε τις αντοχές του
σε διάφορους αγώνες. Κάλυψε
184,6 χιλιόµετρα σε 24 ώρες,
238,5χιλιόµετρα σε 34 ώρες χω -
ρίς ανάπαυση, έτρεξε σε 8 συνε -
χόµενους µαραθώνιους σε 58 ώ -
ρες και 19 λεπτά, 30 µαραθώ νι-
ους τον Αύγουστο του 2008 και
150 µαραθώνιους σε αντίστοιχες
ηµέρες το 2009.
Το ανήσυχο πνεύµα του αλλά και
η επιτυχία του Βέλγου Ενγκελς
να ολοκληρώσει 365 µαραθώ νι-
ους σε έναν χρόνο τον οδήγησαν
στην απόφαση να ανεβάσει τον
πήχυ σε ύψος τέτοιο, που δεν το
έχει ξεπεράσει στο παρελθόν κα -
νένας αθλητής: 
500 µαραθώνιοι σε 500 ηµέρες!

Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς διακο -
πές, µε κρύο, µε ζέστη, µε βρο -
χές ή χιόνια, άρρωστος ή κουρα -
σµένος, χωρίς ιατρική παρακολού -
θηση, ειδική δίαιτα ή ακόµα και
µουσική, ο Αµπαντ πρέπει να τρέ -
χει καθηµερινά 42.195 µέτρα ως
επί το πλείστον στην περιοχή της
Ναβάρας. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτη -
τικό εγχείρηµα που απαιτεί έλεγχο
του σώµατος και του πνεύµατος. 
«Τρέχω τέσσερα - πέντε χρόνια
και ψυχολογικά πρέπει να είσαι
πολύ καλά προετοιµασµένος»,
λέει ο Ισπανός που παραδέχεται
ότι εκτός από την καλή προετοι -
µασία µεγάλο ρόλο παίζει και η
γενετική. 
Τις ώρες που τρέχει, ο µεγαλύτε -
ρος αντίπαλος του Αµπαντ είναι ο
ίδιος του ο εαυτός. Πρέπει πρώτα
απ’ όλα να νικήσει τις ίδιες του τις
σκέψεις που κάνει στη διάρκεια
των τεσσάρων ωρών που συνήθως
διαρκεί ο αγώνας του. 
«Προσπαθώ να σκέφτοµαι τις δια -
κοπές, τη δουλειά, να βάζω στό -
χους για το µέλλον. Σκέφτοµαι
συνέχεια διάφορα που µε χαλα -
ρώνουν και µε κάνουν να νιώθω
καλά».
Είναι µέρες που ο Αµπαντ έχει
φτερά στα πόδια και άλλες που µε
δυσκολία καταφέρνει να τερµατί -
σει.
Η βροχή,το κρύο, η επιθυµία του
να βρίσκεται κοντά στη γυναίκα
και την κόρη του προκαλούν ρή -
γµατα ακόµα και σ’ αυτή την ατσα -
λένια θέληση.
Στα τέλη Ιανουαρίου είχε προ -
σβληθεί από γρίπη και παρουσίασε
υψηλό πυρετό. Παρ’ όλα αυτά κα -
τάφερε να τερµατίσει εκφράζο -
ντας αργότερα τον θαυµασµό του
για τον τρόπο που αντέδρασε το
σώµα του.
Στις 6 Μαρτίου ολοκλήρωσε τον
157ο συνεχόµενο µαραθώνιο στη
Βαρκελώνη, ενώ όπως µας ενηµε -
ρώνει µέσω του blog του
http://riki-ricardoabad.blogspot.  
com θα συµµετάσχει σε όλους
τους µαραθώνιους στις ισπανικές
περιφέρειες. 
Στο blog αναφέρεται στις καθηµε -
ρινές του περιπέτειες, «ανεβάζει»
φωτογραφίες, γραφήµατα και τον
χάρτη της διαδροµής που ακολού -
θησε κάθε φορά προκειµένου να
µην υπάρχουν αµφιβολίες και εν -
στάσεις για το εγχείρηµά του. 
Ο Αµπαντ θα τρέξει τον 500ό
του µαραθώνιο στις 13 Φεβρουα -
ρίου του 2012. Αν τα καταφέρει,
θα έχει καλύψει 21.097,5 χιλιό -
µετρα: σαν να κάνει το ταξίδι Α -
θήνα - Μόσχα και πάλι Αθήνα πέ -
ντε φορές! 
Το εγχείρηµα είναι δίχως άλλο δύ -

σκολο. Οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες διεξάγεται το κάνουν ω -
στόσο ακόµα πιο δύσκολο. 

ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ
Ο Ισπανός Ρικάρντο Αµπαντ δεν
είναι επαγγελµατίας αθλητής και
όµως θέλει να τρέξει 500 µαρα -
θώνιους σε ισάριθµες ηµέρες. 
Το προηγούµενο ρεκόρ το κατέχει
ο Βέλγος Ενγκελς που έτρεχε έ -
ναν µαραθώνιο την ηµέρα επί έ -
ναν χρόνο!
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ΤΗΝΤΗΝΤΗΝΤΗΝ ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑ που ο Ισπανός Ρι -
κάρντο Άµπαντ συµπλήρωνε 157
συνεχείς µαραθώνιους στη Βαρκε -
λώνη, ο Βέλγος Στέφαν Ενγκελς
κατάφερνε να τερµατίσει για
365η φορά σε µαραθώνιο σε
διάστηµα ενός χρόνου και να κερ -
δίσει µία θέση στο Βιβλίο των Ρε -
κόρ Γκίνες. Ο επονοµαζόµενος
«Marathon Man» διεγνώσθη στα
παιδικά του χρόνια µε άσθµα και
του συστήθηκε να µην ασχοληθεί
µε τον αθλητισµό. 
Αποφάσισε να ξεπεράσει το
πρόβληµά του πηγαίνοντας κό -
ντρα σ’ αυτό: ξεκίνησε δηλαδή να
τρέχει. Στα 25 του είχε ήδη συ -
µµετάσχει στον πρώτο του µαρα -
θώνιο «για να γίνω παράδειγµα για
τους συνανθρώπους µου», όπως
λέει. 
Στα 49 του χρόνια ο Ενγκελς εί -
χε ήδη καταφέρει να συµµετάσχει
σε 20 αγώνες τριάθλου σε µία
χρονιά. «Οταν πέτυχα τον στόχο
µου, διαπίστωσα ότι δεν ήµουν έ -
τοιµος να επανέλθω στη φυσιολο -
γική ζωή. Ηθελα να αποτελέσω
πηγή έµπνευσης για τους συναν -
θρώπους µου και να τους δείξω
πως, αν εγώ µπορώ να τρέχω έ -
ναν µαραθώνιο κάθε µέρα, τότε κι
αυτοί θα µπορούν να καλύψουν
µερικά µέτρα τρέχοντας ή κάνο -
ντας ποδήλατο και να κάνουν κάτι
για το πρόβληµα της παχυσαρκί -
ας», εξηγεί ο Βέλγος. 
Το µυστικό της επιτυχίας του στην
ολοκλήρωση των 365 µαραθωνί -
ων στις χώρες Ισπανία, Πορτογα -
λία, Βέλγιο, Καναδά, Μεξικό,
Βρετανία και ΗΠΑ ήταν το αργό
του τέµπο. Οπως και στην περί -
πτωση του Αµπαντ, το πρόβληµα
του Ενγκελς δεν ήταν σωµατικό
αλλά πνευµατικό. «Το πρόβληµα
ήταν ότι σκεφτόµουν συνεχώς τον
µαραθώνιο που είχα να τρέξω.
“Σήµερα δεν θα τερµατίσω”, έλε -
γα µέσα µου. Παρότρυνα τον εαυ -
τό µου να τρέξει και να µη σκέ -
φτεται την επόµενη µέρα ή την ε -
πόµενη εβδοµάδα».
Με τους 365 µαραθώνιους σε

έναν χρόνο ο Ενγκελς έσπασε το
ρεκόρ του Ιάπωνα Ακινάρι Κου -
σούντα, ο οποίος σε ηλικία 65
ετών έτρεξε το 2009 σε 52 συ -
νεχόµενους µαραθώνιους. 
Η συγγραφή βιβλίων και οι διαλέ -
ξεις είναι το επόµενο εγχείρηµα
του Ενγκελς που νιώθει πως το
σώµα του χρειάζεται πια ξεκούρα -
ση.

Το πρωί στονΤο πρωί στονΤο πρωί στονΤο πρωί στον    
δρόµο, το βράδυδρόµο, το βράδυδρόµο, το βράδυδρόµο, το βράδυ    
στο εργοστάσιοστο εργοστάσιοστο εργοστάσιοστο εργοστάσιο

Ο Αµπαντ εργάζεται σε εργο -
στάσιο κατασκευής ανταλλακτικών
µηχανών αυτοκινήτων µε κυλιόµε -
νο οκτάωρο. 
Οταν έχει βάρδια το πρωί ή το
βράδυ, τρέχει τα µεσηµέρια, ενώ
αν εργάζεται το απόγευµα τρέχει
τα πρωινά. Οι αλλαγές στις βάρ -
διες του εργοστασίου τον ανα-
γκάζουν να τρέχει πολλές φορές
δύο µαραθώνιους σε διάστηµα 12
ωρών. Πριν από τρεις εβδοµάδες
οι ώρες ξεκούρασης που είχε
ήταν µόλις τέσσερις ανάµεσα σε
δύο µαραθώνιους, ωστόσο δεν
αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα
στο να είναι τυπικός στο αγωνιστι -
κό του πρόγραµµα. 
Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά
του Ισπανού από τον Ενγκελς, ο
οποίος ασχολείται µε τον αθλητι -
σµό επαγγελµατικά. 
Επίσης ο Αµπαντ προσπαθεί µέσω
των προσπαθειών του να στέλνει
µηνύµατα υπέρ των Χωριών SOS
της UNICEF και άλλων ανθρωπι -
στικών οργανώσεων.

Οταν η ψυχή τουΟταν η ψυχή τουΟταν η ψυχή τουΟταν η ψυχή του    
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«Παραδίνοµαι»«Παραδίνοµαι»«Παραδίνοµαι»«Παραδίνοµαι»
ΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝΣΤΗΝ ΠΟΛΗΠΟΛΗΠΟΛΗΠΟΛΗ του Μεξικού η ψυχή
του Βέλγου βρέθηκε πολύ κοντά
στην ήττα. «Λόγω της πολύωρης
πτήσης, του µεγάλου υψοµέτρου
αλλά και της αδιαθεσίας που αι -
σθάνθηκα από κάτι που έφαγα,
σκέφτηκα: “Μα τι κάνω εγώ εδώ
πέρα;”. Ο Ενγκελς χρειαζόταν πε -
ρίπου τέσσερις ώρες για να καλύ -
πτει τα 42.195 µέτρα, ενώ ο κα -
λύτερός του χρόνος ήταν 2 ώρες
και 56 λεπτά.
«Ετρεχε σε όλους τους αγώνες,
ποτέ δεν περπατούσε. Κάλυπτε
δέκα χιλιόµετρα την ώρα», λέει η
εκπρόσωπος της χορηγού του Εν -
γκελς, Εϊντζελς Γκαρίνγκα. Χρειά -
στηκε δύο προσπάθειες για να
πραγµατοποιήσει ο Βέλγος τον
µεγάλο του στόχο.
∆εκαοκτώ ηµέρες µετά την έναρ -
ξη της πρώτης, τραυµατίστηκε
στο πόδι και αναγκάστηκε να τη
διακόψει µέχρι να αποθεραπευτεί.
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ΕΓΙΝΑΝ...
ΕΓΙΝΑΝ...
ΕΓΙΝΑΝ...
ΠΗΓΑΜΕ... 
ΕΙ∆ΑΜΕ... 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥ-
ΜΕ...

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΗ – ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ 20 ΧΛΜ. - ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ 
- ΚΑΒΟΥΡΙ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-∆ΙΟΡ-

ΓΑΝΩΣΗ Σ∆ΥΑ
Μια ακόµα µεγάλη διοργάνωση 
µε απίστευτη συµµετοχή (πάνω 
από 1300 δροµείς όλων των ηλι-
κιών) που έδωσαν παρόν στη 
µεγάλη γιορτή των ∆ροµέων 
που ήλθαν κοντά στο κάλεσµα 
του ιστορικότερου Συλλόγου 
Μαζικού Αθλητισµού της πατρί-
δας µας, του Σ∆Υ Αθήνας που 
γιόρτασε µε τον καλύτερο τρόπο 
τα 30χρονα γενέθλιά του διοργα-
νώνοντας τον µαζικότερο στη 
µακρόχρονη πορεία του ∆ρόµο. 
Το περίφηµο 20άρι του Αγ. Κο-
σµά που µε απόλυτη επιτυχία 
διοργάνωσε ο Σ∆ΥΑ ήλθε να 
επισφραγίσει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αυτή τη σηµαδια-
κή επετειακή χρονιά για τον 
σπουδαίο Σύλλογο ∆ροµέων 
Υγείας Αθηνών.
Εµείς από την πλευρά µας το 
µόνο που θέλουµε να πούµε και 
να γράψουµε είναι ο Σύλλογος 
να τα χιλιάσει τα χρόνια του και 
άµποτες να γιορτάσουµε 
Αγώνες µε 10.000 και παρα-
πάνω ∆ροµείς. Θερµά συγχαρη-
τήρια στο ∆.Σ. του Συλλόγου και 
σε ΟΛΑ τα ∆.Σ. διαχρονικά, κα-
θώς και σε ΟΛΟΥΣ τους Εθελο-
ντές που προσέφεραν από κάθε 
πόστο στην επιτυχία του συγκε-
κριµένου Αγώνα και ΟΛΩΝ των 
Αγώνων του Σ∆ΥΑ διαχρονικά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΗ 2011. ΝΑΥ-
ΠΛΙΟ, ΑΓΩΝΑΣ 15,5 ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΒΑΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πάνω από 500 ∆ροµείς έτρεξαν 
στην 11η διοργάνωση του 
Αγώνα του Αργολικού Κόλπου 
που διοργάνωσε µε απόλυτη 
επιτυχία ο ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ µε 
τις άοκνες προσπάθειες του Πα-
ναγιώτη Παπαβασιλείου, των 
συνεργατών του, της οικο-
γένειάς του και πολλών εθελο-
ντών από τις τάξεις της ΕΟΣΛ-
ΜΑ-Υ. Σε µια πολύ δύσκολη συ-
γκυρία µε ανύπαρκτη οικονοµι-
κή βοήθεια από την τοπική κοι-
νωνία και την Περιφερειακή Αυ-
τοδιοίκηση, ο αγώνας παρ' όλ' 
αυτά έγινε µε τη βοήθεια λίγων 

χορηγών και µε την εθελοντική 
οικονοµική βοήθεια του Συλ-
λόγου και του φιλότιµου των 
Αθλητών...
Αξίζει να σηµειωθεί η απουσία 
του ΕΚΑΒ που εφαρµόζοντας 
µια περίεργη εντολή του Υπουρ-
γείου Υγείας που βγήκε για τις 
ΠΑΕ του ποδοσφαίρου (µη πα-
ρουσία ΕΚΑΒ στα γήπεδα) 
εφαρµόστηκε κατά περίεργο 
τρόπο και στον Αγώνα (αυτή 
ήταν η επίσηµη δικαιολογία για 
την Απουσία του πληρώµατος 
από το Υπουργείο Υγείας µετά 
από σχετικό έγγραφο που στεί-
λαµε ζητώντας την αιτία της 
απουσίας τους).
Αξίζουν συγχαρητήρια στους 
αγαπηµένους συναδέλφους του 
ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, τους ευχόµα-
στε κουράγιο και µακάρι να ξε-
περάσουν του χρόνου τις δυ-
σκολίες έχοντας δίπλα την ΕΟ-
ΣΛΜΑ-Υ και την αγάπη των εκα-
τοντάδων ∆ροµέων που έχουν 
εντάξει τον Αγώνα στο ετήσιο 
καλεντάρι τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΗ – ΑΓΩΝΕΣ 
ΖΩΗΣ 16.000 ΚΑΙ 3.000 Μ. ΣΤΑ 

ΒΑΤΙΚΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
– ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ - 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ
Ένας ξεχωριστός Αγώνας µε ξε-
χωριστούς διοργανωτές σε µια 
πανέµορφη περιοχή της πατρί-
δας µας στη Νεάπολη (ΒΑΤΙΚΑ) 
Λακωνίας διοργανώθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία σε µια πα-
νέµορφη διαδροµή-παρά θιν 
αλός-δίπλα στη θάλασσα στο 
µεγαλύτερο µέρος του. Ένας 
αγώνας που σχεδίασαν και 
διοργάνωσαν υποδειγµατικά τα 
παιδιά του 1ου Γυµνασίου και 
1ου Λυκείου της Νεάπολης µε τη 
συµπαράσταση των εµπνευ-
σµένων καθηγητών τους που 
ανάµεσά τους ξεχωρίζουν οι γυ-
µνάστριες διευθύντριες των 
σχολείων, οι γυµναστές τους και 
ο αγαπητός µας ∆ροµέας συ-
νάδελφος καθηγητής Πληροφο-
ρικής Σταύρος Βαγιός που µε 
την πολύτιµή του εµπειρία συνε-
τέλεσε στην επιτυχία του εγχει-
ρήµατος όσο κανείς άλλος.
Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε 
την προσπάθεια των παιδιών, ο 
∆ήµος ήταν κοντά όπως κοντά 
ήταν και οι Σύλλογοι ∆ροµέων 
και κηδεµόνων και φαίνεται ότι ο 
Αγώνας στον οποίο συµµετεί-
χαν περίπου 200 ∆ροµείς θα 
έχει Μέλλον, όπως Μέλλον πι-
στεύουµε θάχει ο πυρήνας αυ-
τών των παιδιών που µαζί µε 
τους καθηγητές τους και τους 
γονείς τους, σχεδιάζουν να στή-
σουν τον ∆ικό τους Σύλλογο Μα-
ζικού Αθλητισµού που σε λίγο 
καιρό πιστεύουµε ότι θα είναι 
κοντά µας. Θερµά συγχαρητήρια 
σε ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ τους συντε-

λεστές και του χρόνου, η ευχή 
µας, νάναι διπλοί οι συµµετέχο-
ντες...

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΗ – 1α 
∆ΕΡΒΕΝΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ 

11.500 µ. - ΟΙΝΟΗ-ΒΙΛΛΙΑ – 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΗΜΟΣ 

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Πάνω από 200 δροµείς που ήλ-
θαν από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας είτε µέσω Συλλόγων 
(Σ∆ΥΑ, Σ∆ΥΠ, ΑΠΣ ΑΠΟΛΩΝ, 
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ, Σ∆Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
ΨΑΧΝΑ, ΘΗΒΑ, ΠΑΤΡΑ, ∆ΡΑΜΑ 
κ.λπ.) είτε µεµονωµένα, τίµησαν 
τρέχοντας τη Μνήµη του µε-
γάλου Βιλιώτη πρωταθλητή του 
Μαραθωνίου ∆ηµήτρη ∆ερβένη 
(5 φορές πρωταθλητής στον 
Μαραθώνιο ∆ρόµο, Βαλκανιονί-
κη τη δεκαετία 1949-1960) στη 
διοργάνωση που προσέφερε ο 
νεοσύστατος ∆ήµος Ειδυλλίας 
(Βίλια, Οινόη, Μάνδρα, Ερυθρές) 
που µε µεράκι αγκάλιασε την 
πρωτόβουλη πρόταση του φί-
λου Συναδέλφου Τάσου Στα-
θόπουλου, τον οποίο και ευχαρι-
στούµε για τις άοκνες προ-
σπάθειες για την άψογη διορ-
γάνωση του Αγώνα αυτού.
Ο πολύ άσχηµος καιρός (βροχή, 
δυνατός κρύος αντίθετος αέρας, 
χιονόνερο) παρόλο που δυ-
σκόλεψε την προσπάθεια ΟΛΩΝ 
των αγωνιζοµένων, δεν τους 
απέτρεψε να τερµατίσουν την 
πανέµορφη περιοχή και τη δια-
δροµή που µπορεί να χαρακτη-
ρισθεί αισθητική δίπλα στο όρος 
Πατέρας και στις πευκόφυτες 
υπώρειες του Κιθαιρώνα, στην 
όµορφη κωµόπολη της Αττικής, 
τα Βίλλια, που σκλάβωσαν 
όλους τους συµµετέχοντες στη 
φιλόξενη διάθεση και έδωσαν 
υπόσχεση συνεργασίας για την 
προώθηση τόσο του Αγώνα αυ-
τού, όσο και στη διοργάνωση 
του Πανελληνίου Αγώνα 100 και 
50 χλµ. στην Ψάθα (που ανήκει 
στον ∆ήµο) – Αλεποχώρι, κάθε 
Φλεβάρη
Ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο κ. 
∆ρίκο, τους αντιδήµαρχους και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τους κα-
τοίκους των Βιλλίων, την Αστυ-
νοµική ∆ιεύθυνση, τους Σαµα-
ρείτες και τους εθελοντές για την 
ολοκληρωµένη προσπάθεια και 
τη διάθεση να συνεχίσουν κάθε 
χρόνο αυτό που ξεκίνησε µε 
απόλυτη επιτυχία φέτος. Θερµά 
συγχαρητήρια και του χρόνου 
διπλοί και ακόµα περισσότε-
ροι...
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΗ – ΑΓΩΝΕΣ 
6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟ-
∆ΡΟΜΩΝ – ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. 

ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνέχεια από την 1η
Αξίζουν πολλά ευχαριστώ οι κριτές 
του Αγώνα, η Τέση ∆ελλοπούλου, ο 
Σωτήρης Μπαρακίτης, τα µέλη του 

ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ο 
Σίµος Συµεώνογλου και ο Κώ-
στας Μπαξεβάνης, ψυχές της δι-
οργάνωσης και τα υπόλοιπα µέ-
λη του Συλλόγου Ελλήνων Ηµε-
ροδρόµων, οι πολυάριθµοι φίλοι 
συµπαραστάτες των αθλητών, ο 
γιατρός του Αγώνα ∆ρόσος Βε-
νετούλης και οι χορηγοί του Αγώ-
να της Εταιρίας DOLE AE και του 
διευθύνοντα συµβούλου της Στάθη 
Πισλή και τους συναδέλφους Αδελ-
φούς Μάνθο και Μπάµπη Γιαννού-
λα για τα νερά που προσέφεραν. 
Και του χρόνου ακόµα περισσότε-
ροι.

◙◙◙

OΜΑ∆ΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ο ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ θα διορ-
γανώσει εκδροµή στην πόλη ΜΕΚΝΕΣ
του ΜΑΡΟΚΟΥ στα πλαίσια του Αθλητι -
κού Φεστιβάλ που διοργανώνεται εκεί. Η
πόλη ΜΕΚΝΕΣ , µία από τις ιστορικότε -
ρες πόλεις του Μαρόκου µας προσκαλεί
και θα µας φιλοξενήσει διοργανώνοντας
αγώνες 7,5 χλµ. µικρού τριάθλου (κολύ-
µπι 750 µ., τρέξιµο 7,5 χλµ., 22,5 χλµ. πο-
δηλασία µε ποδήλατα που θα µας προµη -
θεύσουν οι ίδιοι) στις 9 και 10 Ιούλη.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: Πέµπτη 7 Ιού-
λη
Ηµεροµηνία άφιξης: Τρίτη 12 Ιούλη
Ηµεροµηνία τελικής δήλωσης συµµετο-
χής: 10 Ιούνη
Κόστος: 600 € (περιλαµβάνουν αεροπορι-
κά εισιτήρια, µεταβάσεις-εκδροµές, συµ-
µετοχή στους αγώνες, κάποια γεύµατα)
ενώ η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ θα γίνει σε σπίτια των
διοργανωτών.
∆ηλώσεις συµµετοχής: Κωνσταντίνος
Σάµιος (εργάσιµες ηµέρες και ώρες)
210.5900685, και στα γραφεία του Συλ-
λόγου 210.5317826 20.30-21.30 κάθε
βράδυ)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΥΒΑ για τον ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΒΑ-

ΝΑΣ (20 ΝΟΕΜΒΡΗ 2011)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΠΕΜΠΤΗ 17 

ΝΟΕΜΒΡΗ
ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟ-

ΕΜΒΡΗ
8 διανυκτερεύσεις, 3 στην Αβάνα, 1 στο 

Τρινιδάδ και 4 στο Βαραδέρο.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 30 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΗ 2011. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ) 1.300 € ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙ -
ΝΗΣΕΙΣ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΛΕΩ-
ΦΟΡΕΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΞΕΝΟ∆Ο-
ΧΕΙΑ, ΒΙΖΑ). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΑΤΑ-
ΒΟΛΗ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΗ – 600 € ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.

∆ηλώσεις συµµετοχής: Κωνσταντίνος
Σάµιος (εργάσιµες ηµέρες και ώρες)
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210.5900685, και στα γραφεία του Συλ-
λόγου 210.5317826 20.30-21.30 κάθε
βράδυ)

***********************************************
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΜΑ-
ΡΑΘΩΝΙΟ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝ-
∆ΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ 2012
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕ-
ΡΟ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2011 (ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩ-
ΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ,
ΟΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΛΙΣ 10.000 ΘΕ-
ΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΘΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙ -
ΡΑ)
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 100,
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟ-
ΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ (100 €)
∆ηλώσεις συµµετοχής: Κωνστα-
ντίνος Σάµιος (εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες) 210.5900685, και στα  

γραφεία του Συλλόγου 
210.5317826 20.30-21.30 κάθε  

βράδυ)
*********************************

20.000 µ. 
Σ∆ΥΑ

ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ
13-4-11

1       ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΟΣ     ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:03:46      
2       WOGENI                    TAFESE              1:08:21      
3       ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣ         ΓΙΑΝΝΗΣ           1:08:49      
4       ΖΑΜΠΕΛΗΣ              ΒΑΣΙΛΗΣ           1:09:45      
5       ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ             1:11:00      
6       ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ      ΗΛΙΑΣ                1:11:20      
7       ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ          ΜΙΧΑΛΗΣ          1:11:28      
8       ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ         ΓΡΗΓΟΡΗΣ        1:11:48      
9       ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ             ΣΤΕΦΑΝΟΣ        1:13:31      
10     ∆ΡΙΤΣΑΚΟΣ               ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:13:47      
11     ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         1:13:56      
12     ΜΕΝΗΣ                      ΓΙΩΡΓΟΣ            1:14:03      
13     ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ     ΘΑΝΑΣΗΣ          1:14:55      
14     ΡΗΓΑΣ                        ΚΩΣΤΑΣ             1:15:05      
15     ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ      ΠΕΤΡΟΣ             1:15:41      
16     ΤΟΥΛΑΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ           1:15:44      
17     ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ       ΜΙΧΑΛΗΣ          1:16:11      
18     ΒΩΒΟΣ                       ΣΤΕΛΙΟΣ            1:16:17      
19     ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ         ΒΑΓΓΕΛΗΣ        1:16:50      
20     ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ         ΠΕΤΡΟΣ             1:17:12      
21     ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ            ΓΙΩΡΓΟΣ            1:17:31      
22     ∆ΟΥΣΗΣ                     ΓΙΩΡΓΟΣ            1:17:36      
23     ΜΠΑΚΑΣ                   ΗΛΙΑΣ                1:17:59      
24     ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ         ΝΙΚΟΣ                1:18:21      
25     ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ             1:18:30      
26     ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ          ΓΙΑΝΝΗΣ           1:18:39      
27     ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ              ΘΑΝΑΣΗΣ          1:18:48      
28     ΜΠΑΡΑΚΟΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ          1:19:10      
29     ΜΠΟΥΡΑΣ                 ΝΙΚΟΣ                1:19:23      
30     ΤΣΙΛΗΣ                      ΓΙΑΝΝΗΣ           1:19:41      
31     ∆ΟΥΖΙΝΑΣ                ΝΙΚΟΣ                1:19:48      
32     ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ             ∆ΗΜΟΣ              1:19:59      
33     ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ              1:20:24      
34     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ     ΣΩΤΗΡΗΣ          1:20:39      
35     ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               1:20:40      
36     ΛΑΓΟΣ                       ΓΙΑΝΝΗΣ           1:20:47      
37     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤ.       1:21:04      
38     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ     ΘΑΝΑΣΗΣ          1:21:09      
39     ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ            ΝΙΚΟΣ                1:21:10      
40     ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ       ΛΑΖΑΡΟΣ          1:21:17      
41     ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ           ΑΓΓΕΛΟΣ           1:21:35      
42     ΠΑΝΟΣ                      ΓΙΩΡΓΟΣ            1:21:36      

43     ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:21:36      
44     ΜΠΕΝΕΖΗΣ              ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ       1:21:36      
45     ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ              ΓΙΩΡΓΟΣ            1:21:51      
46     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ            ΣΩΚΡΑΤΗΣ        1:21:52      
47     ΠΑΝΟΥ                      Ο∆ΥΣΣΕΑΣ        1:21:58      
48     ΒΡΕΤΤΕΑΣ                ΝΙΚΟΣ                1:22:11      
49     ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ        1:22:16      
50     ΣΑΚΛΑΡΑΣ               ∆ΗΜΟΣ              1:22:16      
51     ΚΝΟΥΝΗ                   ΑΓΚΟΠ               1:22:16      
52     ΚΟΤΗΣ                       ΓΙΩΡΓΟΣ            1:22:21      
53     ΑΡΑΒΑΝΗΣ               ΚΩΣΤΑΣ             1:22:21      
54     ΝΙΚΟΛΑΟΥ                ΑΝΤΩΝΗΣ         1:22:41      
55     ∆ΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                1:22:41      
56     ∆ΑΡΖΕΝΤΑΣ              ΓΙΑΝΝΗΣ           1:22:47      
57     ΤΡΟΥΛΗΣ                   ΠΑΝΤΕΛΗΣ       1:22:47      
58     ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                 1:22:47      
59     ΜΠΑΤΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ          1:22:50      
60     ΚΩΤΣΩΝΗΣ               ΑΡΗΣ                  1:22:55      
61     ∆ΙΑΒΟΛΙ∆ΗΣ            ΜΑΡΙΟΣ             1:22:55      
62     ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ         ΓΙΑΝΝΗΣ           1:23:00      
63     ΠΟΥΠΗΣ                    ΑΝ∆ΡΕΑΣ          1:23:01      
64     ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ           ΤΑΣΟΣ                1:23:01      
65     ΜΕΡΤΙΚΑΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  1:23:15      
66     ΜΠΑΚΟΣ                   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:23:28      
67     ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΑΛΕΝΤ            1:23:29      

68 ΑΙΓΥΠΤΙΑ∆ΗΣ             
ΓΙΑΝΝΗΣ               1:23:40      
69 ΣΚΟΡ∆ΑΣ          
ΓΙΩΡΓΟΣ                1:23:58      
70 ΚΟΥΛΑΚΗΣ      
ΜΑΝΩΛΗΣ            1:24:07      
71 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ           
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ          1:24:12      
72 DHONDT           
FRANK                   1:24:17      
73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ.           1:24:20      
74 ΜΑΤΣΑΣ           ΜΙΝΩΣ      
     1:24:23      
75 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΛΕΥΤΕΡ.                1:24:28      

76 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ        
ΠΕΤΡΟΣ                  1:24:34      
77 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ        
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         1:24:36      
78 ΧΑΤΖΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        1:24:37      
79 ΚΩΣΤΑΚΗΣ        
ΧΡΗΣΤΟΣ                1:24:37      
80 ΠΟΥΛΙ∆ΟΥ         
ΦΙΛΙΠΠΑ                1:24:39      
81 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ                1:24:48      
82 ∆ΕΛΗΖΩΝΑΣ  
ΓΙΩΡΓΟΣ                 1:24:48      
83 ΣΚΟΥΠΑΣ          
ΜΙΧΑΛΗΣ              1:24:50      
84 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ     ΤΙΜΟΣ      
      1:25:05      
85 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ        
ΠΕΡΙΚΛΗΣ             1:25:10      
86 ΑΞΙΩΤΗΣ           
∆ΙΟΝΥΣΗΣ             1:25:19      
87 ΚΑΡΕΛΟΣ          ΝΙΚΟΣ      
      1:25:19      

88 ΓΚΟΤΖΙΑΣ                  ΣΠΥΡΟΣ             1:25:29      
89 ΚΟΤΣΩΝΗΣ                ΓΙΑΝΝΗΣ           1:25:51      
90     ΝΤΟΝΤΟΣ                  ΚΩΣΤΑΣ             1:25:57      
91 GANGLBAUER          GEORG               1:25:57      
92     ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          1:26:08      
93     ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             1:26:10      
94     ∆ΕΛΗ                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       1:26:51      
95     ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ        1:26:56      
96     ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ      ΝΙΚΟΣ                1:26:58      
97     ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ             ΑΛΕΞΗΣ            1:27:01      
98     ΣΑΚΛΑΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ            1:27:05      
99     ΚΑΚΚΑΒΑΣ              ΣΩΤΗΡΗΣ          1:27:09      
100     ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ        1:27:10      
101     ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.      1:27:10      
102     ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:27:12      
103     ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤ.       1:27:33      
104     ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ          ΠΑΥΛΟΣ             1:27:34      
105     ΚΟΝΤΟΣ                   ΓΙΑΝΝΗΣ           1:27:42      
106     ΒΑΚΙΡΤΖΙ∆ΕΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ           1:27:43      
107     ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ      ΣΤΑΘΗΣ             1:27:48      
108     ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ             ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:27:49      
109     ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ      ΠΑΥΛΟΣ             1:27:54      
110     ΠΑΣΣΑΣ                   ΣΠΥΡΟΣ             1:27:57      
111     ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ           1:27:58      
112     ΝΟΜΙΚΟΣ                 ΑΝΤΩΝΗΣ         1:28:21      
113     ΘΩΜΑΪ∆ΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤ.       1:28:22      
114     ΜΥΡΙΛΛΟΣ              ΓΙΩΡΓΟΣ            1:28:24      
115     ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ       ΝΙΚΟΣ                1:28:25      
116     VOLLMER                SIIM                    1:28:26      
117     ΣΠΑΝΟΥ∆ΗΣ           ΣΑΒΒΑΣ             1:28:35      
118     ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ            ΕΥΘΥΜΙΟΣ        1:28:36      
119     ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ          ΤΑΚΗΣ               1:28:42      
120     ΒΙ∆ΑΛΗΣ                 ΠΕΤΡΟΣ             1:28:46      
121     ∆ΑΛΕΚΟΣ                ΒΑΣΙΛΗΣ           1:28:49      
122     ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ        ΓΙΑΝΝΗΣ           1:28:54      
123     ΠΑΠΠΑΣ                  ΒΑΣΙΛΗΣ           1:28:56      
124     ΣΤΑΥΡΟΥ                  ΒΑΣΩ                 1:28:56      
125     ΚΑΚΛΙ∆ΗΣ              ΚΩΣΤΑΣ             1:28:57      

126     ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ       1:29:11      
127     ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ            ΜΑΡΚΟΣ            1:29:15      
128     ΚΡΟΚΙ∆ΑΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ           1:29:23      
129     ΜΑΚΡΙ∆Η                 ΕΛΙΝΑ                1:29:25      
130     ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΜΑΝΩΛΗΣ        1:29:37      
131     ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ         1:29:38      
132     ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                  1:29:41      
133     ΜΠΙΛΛΗΣ                ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:29:43      
134     ΚΑΡΤΑΛΗΣ              ΑΛΕΞΗΣ            1:29:48      
135     ΜΗΤΣΑΚΗΣ             ΣΕΡΑΦΕΙΜ         1:29:52      
136     ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ          ΣΤΕΦΑΝΟΣ        1:29:56      
137     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ       ΒΑΣΙΛΗΣ           1:29:56      
138     ΦΑΡΜΑΚΗΣ             ΧΡΗΣΤΟΣ           1:29:59      
139     ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ              ΓΙΑΝΝΗΣ           1:30:01      
140     ΑΙΛΙΑΝΟΣ                ΑΡΗΣ                  1:30:09      
141     ΑΛΕΞΟΣ                   ΒΑΓΓΕΛΗΣ        1:30:11      
142     ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΥΡΙΑΚΟΣ        1:30:12      
143     ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ         ΘΕΟΧΑΡΗΣ       1:30:17      
144     ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ          ΓΙΩΡΓΟΣ            1:30:18      
145     ΣΠΑΤΑ                      ΦΑΤΟΣ                1:30:22      
146     ΒΑΡΤΖΑΚΗ              ΠΩΛΙΝΑ             1:30:22      
147     ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΣ        ΗΛΙΑΣ                1:30:22      
148     ΠΟΛΑΚΗΣ                ΑΝΤΩΝΗΣ         1:30:28      
149     ΣΚΟΥΡΗΣ                 ΓΙΩΡΓΟΣ            1:30:30      
150     ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           1:30:31      
151     ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                1:30:38      
152     ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ          1:30:41      
153     ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ               1:30:44      
154     ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ          ΝΙΚΟΣ                1:30:48      
155     FIJNAUT                   STAN                  1:30:51      
156     ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ              ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:30:57      
157     ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ            ΚΩΣΤΑΣ             1:30:58      
158     ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:31:05      
159     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ            1:31:09      
160     ΚΟΛΑΪΤΗΣ               ΓΙΩΡΓΟΣ            1:31:17      
161     ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ          ΚΩΣΤΗΣ             1:31:21      
162     ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          1:31:29      
163     ΣΑΓΡΕ∆ΟΣ               ΜΑΚΑΡΙΟΣ       1:31:33      
164     ΑΥΓΕΡΗΣ                  ΤΑΣΟΣ                1:31:41      
165     ΤΖΙΓΚΟΣ                   ΦΩΤΗΣ               1:31:45      
166     ΡΙΤΣΩΝΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ        1:31:46      
167     ∆ΡΑΓΩΝΑΣ              ΑΝΤΩΝΗΣ         1:31:49      
168     ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ         1:31:53      
169     ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΦΩΤΗΣ               1:31:55      
170     ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΣΤΕΡΓΙΟΣ          1:31:55      
171     ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ          ΒΛΑΣΣΗΣ          1:32:13      
172     ΚΟΚΟΝΟΣ                ΓΙΩΡΓΟΣ            1:32:14      
173     ΜΗΤΣΙΟΣ                 ΓΙΩΡΓΟΣ            1:32:18      
174     ΜΑΚΡΗΣ                  ΚΩΣΤΑΣ             1:32:18      
175     ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ            ΚΩΣΤΑΣ             1:32:24      
176     ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ          ΑΝΝΑ                 1:32:33      
177     ∆ΡΙΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             1:32:49      
178     ΤΑΤΣΗΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ            1:32:52      
179     ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ           1:32:57      
180     ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ          1:33:02      
181     ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ     1:33:10      
182     ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ     1:33:11      
183     ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       1:33:11      
184     ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ           ∆ΗΜΗΤΡΗΣ       1:33:22      
185     ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ           1:33:24      
186     ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ           1:33:24      
187     ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ        ΓΙΩΡΓΟΣ            1:33:32      
188     ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΗΣ          ΤΡΥΦΩΝΑΣ       1:33:35      
189     ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  1:33:37      
190     ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ              ΚΩΣΤΑΣ             1:33:39      
191     ΠΑΣΣΑΣ                   ΓΙΑΝΝΗΣ           1:33:44      
192     ΚΑΝΕΛΛΗΣ             ΓΙΑΝΝΗΣ           1:33:45      
193     ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ        ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ  1:33:52      
194     ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             1:33:54      
195     ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  1:33:56      
196     JACOBSON              MATTHEW        1:33:58      
197     ΜΠΕΡΗΣ                   ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ       1:34:07      
198     ∆ΙΑΚΑΤΟΣ               ΛΑΜΠΡΟΣ         1:34:07      
199     ΚΟΥΚΟΛΗΣ             ΠΕΤΡΟΣ             1:34:10      
200     ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ           ΓΑΒΡΙΗΛ            1:34:19      
Οι υπόλοιποι, στις δροµικές ιστο-

σελίδες.
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Είκοσι δύο ογκολόγοι, διατροφολόγοι,  
επιδηµιολόγοι, επιστήµονες της  

βιοστατιστικής, κατάρτισαν τη λίστα µε τα  
«απαγορευµένα» τρόφιµα, συνδέοντάς τα  

µε συγκεκριµένες µορφές καρκίνου

Η βίβλος της 
αντικαρκινικής 
διατροφής
Το πόρισµα 22.000 ερευνών για τις τρο-
φές που σχετίζονται µε τον καρκίνο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στα Νέα
Για πρώτη φορά, κορυφαίοι ειδικοί µε-
λέτησαν 22.000 
επιστηµονικές έρευνες που έχουν γίνει 
µέχρι σήµερα και έβγαλαν έγκυρα συ-
µπεράσµατα για τη σχέση ανάµεσα στη 
διατροφή και τον καρκίνο. 
Χάρη στην επανάληψη, το έχουµε πλέον 
εµπεδώσει. Πρέπει να τρώµε πέντε φρούτα 
και λαχανικά την ηµέρα. Και να αποφεύγου-
µε τα υπερβολικά λιπαρά, γλυκά και αλατι-
σµένα προϊόντα. Ο στόχος είναι να αποφύ-
γουµε τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τους 
καρκίνους. Τριάντα στους εκατό από τους 
τελευταίους ευνοούνται από τη διατροφή 
µας. Όµως ποια ακριβώς είναι τα τρόφιµα 
που πρέπει να καταργήσουµε από το πιάτο 
µας και ποια είναι αυτά προς τα οποία 
πρέπει να στραφούµε; 
Για πρώτη φορά, 22 καρκινολόγοι, διατρο-
φολόγοι, επιδηµιολόγοι και επιστήµονες της 
βιοστατιστικής, όλοι κορυφαίοι στον τοµέα 
τους, απαντούν στο ερώτηµα αυτό. Εντε-
ταλµένοι από το Γαλλικό Παγκόσµιο Ίδρυµα 
Αντικαρκινικής Έρευνας και το Αµερικανικό 
Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, τη µε-
γαλύτερη αµερικανική αντικαρκινική ερευνη-
τική υπηρεσία, οι ειδικοί αυτοί πέρασαν από 
κόσκινο 22.000 επιστηµονικές έρευνες για 
να κρατήσουν µόνον 7.000 από αυτές, τις 
οποίες έκριναν τις καλύτερες όσον αφορά 
τη σχέση καρκίνου- διατροφής. Έπειτα από 
δουλειά πέντε ετών, η έκθεσή τους (δηµο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα www. fmrc.fr) απο-
καλύπτει ποια τροφή ή ποιο ποτό επιδρά σε 
ποιο τύπο καρκίνου, για καλό ή για κακό. Τι 
πρέπει να τρώµε για να αποφύγουµε τον 
καρκίνο του πνεύµονα; Κρεµµύδια, 
µπρόκολα, οτιδήποτε περιέχει κουερσετίνη, 
ένα φυσικό αντιφλεγµονώδες και να πίνου-
µε πράσινο τσάι. Καταναλώνοντας πολύ 
βούτυρο ή πίνοντας τακτικά νερό της βρύ-
σης υπερβολικά επιβαρυµένο µε αρσενικό 
έχουµε το αντίθετο αποτέλεσµα. Μαθαίνου-
µε επίσης ότι το σκόρδο δεν διώχνει µόνο 
τους βρικόλακες, αλλά κρατάει µακριά και 
τον καρκίνο στο παχύ έντερο και το κόλον· 
ότι τα καρότα προστατεύουν από τον καρκί-
νο του τραχήλου της µήτρας. Ή ότι τρώγο-
ντας πράσα ή πιπεριές προστατευόµαστε 

από καρκίνους του στόµατος, του οισο-
φάγου, του στοµάχου και του πνεύµονα. 
Το κόκκινο κρέας. Αντιθέτως οι λάτρεις της 
µπριζόλας πρέπει να κάνουν λίγο κράτει, 
διότι αλλιώς θα αυξηθεί «σίγουρα» ο κίνδυ-
νος να παρουσιάσουν καρκίνο στο κόλον 
και το απευθυσµένο, και «πιθανόν» στους 
πνεύµονες. Και τα λουκάνικα ή το ζαµπόν 
µάς κάνουν πιο εύκολους στόχους του καρ-
κίνου του οισοφάγου ή του προστάτη. 
Πιο εντυπωσιακός είναι ο καταστροφικός 
ρόλος µιας διατροφής υπερβολικά πλού-
σιας σε ασβέστιο. Όσο περισσότερο κατα-
ναλώνουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα τόσο 
περισσότερο κινδυνεύουµε να αναπτύξουµε 
καρκίνο του προστάτη (ώς και τρεις φορές 
περισσότερο απ΄ ό,τι κάποιος που δεν κα-
ταναλώνει υπερβολικά γαλακτοκοµικά). 
Στις συστάσεις τους, οι ειδικοί επισηµαίνουν 
ότι πρέπει «να είµαστε όσο γίνεται πιο αδύ-
νατοι», επειδή αυτό είναι «ένα από τα κύρια 
µέσα προστασίας από τον καρκίνο». Συµ-
βουλεύουν επίσης να περπατάµε τουλάχι-
στον 30 λεπτά την ηµέρα ως µέτρο πρόλη-

ψης. Όσο για τα διατροφικά συµπληρώµα-
τα, µαθαίνουµε ότι δεν λειτουργούν. ∆εν 
χρησιµεύει σε τίποτε να καταπίνουµε σε 
αµπούλες τα θρεπτικά στοιχεία που χρεια-
ζόµαστε, αλλά πρέπει να τα αναζητούµε 
απευθείας στο πιάτο µας. 
Η υπερβολική κατανάλωση ασβεστί-
ου συνδέεται µε την εµφάνιση καρκί-
νου στον προστάτη

●●●

Καρκίνος: περπάτα 
γρήγορα...

∆έκα  χιλιάδες  κρούσµατα  καρκίνου  του 
εντέρου  και  του  µαστού  θα  µπορούσαν  ν' 
αποφευχθούν κάθε χρόνο στη Βρετανία αν 
οι  άνθρωποι  υιοθετούσαν  το  καθηµερινό 
γρήγορο βάδισµα, τονίζουν οι επιστήµονες 
αναδεικνύοντας για άλλη µια  φορά την  ευ-
εργετική δράση της σωµατικής άσκησης.
Οι ειδικοί διεξάγουν εδώ και πολλά χρόνια 
εκστρατεία υπέρ της φυσικής δραστηριότη-
τας για τη διατήρηση ενός σωστού βάρους 

και τη µείωση του κινδύνου 
εµφάνισης  καρκίνου.  Οι 
επιστήµονες  του  Πα-
γκόσµιου  Ταµείου  Αντικαρ-
κινικής  Ερευνας  (World 
Cancer  Research  Fund) 
εκτιµούν ότι περίπου 4.600 
κρούσµατα  καρκίνου  του 
εντέρου  και  5.000  κρού-
σµατα  καρκίνου  του  µα-
στού  θα  µπορούσαν  να 
προληφθούν  ετησίως  στη 
Βρετανία µέσω ήπιων δρα-
στηριοτήτων  που  κάνουν 
την  καρδιά  να  χτυπήσει 
γρηγορότερα.  Μισή  ώρα 
τέτοιας άσκησης την ηµέρα 
φέρνει  τεράστια  διαφορά 
χωρίς καν να προϋποθέτει 
µια  επίσκεψη  στο  γυµνα-
στήριο.  Το  να  υιοθετήσου-
µε το γρήγορο βάδισµα ως 
χόµπι  ή  να  επιλέξουµε  να 
πάµε  µε  τα  πόδια  στα  µα-
γαζιά αντί µε το αυτοκίνητο, 
µπορεί να ωφελήσει σηµα-
ντικά  την  υγεία  µας.  Σύµ-
φωνα µε διάφορες έγκυρες 
µελέτες,  η σωµατική άσκη-
ση µειώνει τον κίνδυνο εµ-
φάνισης καρκίνου µέσω της 
ρύθµισης των ορµονών του 
ανθρώπινου οργανισµού.
(Πηγή: Ασ. Πρες)

●●●

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙ-
Ω∆ΕΣ 

ΣΥΜΠΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΙΟΣ

Πτυχ. Πολυτεχνείου Ζυρίχης
Μέλος της Ελληνικής 
Αστρονοµικής Ένωσης

ΑΘΗΝΑ 2003
Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Εξωγήινοι πολιτισµοί
Όταν ο κομήτης Ηalley (εικόνα) πλησίασε 
τη Γη το 1986, παρατηρήσεις έδειξαν ότι ο 
κεντρικός πυρήνας προστατευόταν αρκετά 
ώστε η ουσία φορμαλδεΰδη να προστατεύε-
ται  στο εσωτερικό  του.  Μια τέτοια  ουσία 
μπορεί ν" αποτελέσει βάση για την ανάπτυ-
ξη πολλών άλλων οργανικών μορίων.
Η σκέψη πως είμαστε μόνοι μέσα στο Σύ-
μπαν  είναι  πια  αναχρονιστική.  Αντίθετα, 
κοινή συνείδηση έχει γίνει πλέον ότι ο πολι-
τισμός  μας  δεν  είναι  ο  μοναδικός.  Ότι  ο 
πλανήτης  μας  δεν  αποτελεί  τη  μοναδική 
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κοιτίδα του. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν και 
άλλες  μορφές  ζωής  στο  Διάστημα.  Μόνο 
που δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φορείς της. 
Ότι υπάρχουν κι άλλοι πολιτισμοί, που δεν 
αποκλείεται να μας παρακολουθούν από μα-
κριά, στέλνοντάς μας σήματα, τα οποία δεν 
καταλαβαίνουμε  ακόμη.  Αλλά  μήπως  θα 
μπορούσε  να  αποκλείσει  κανείς  ακόμη  το 
ενδεχόμενο  η  τεχνολογική  μας  εποχή,  να 
αποτελεί  κάποιο  προϊστορικό  στάδιο  για 
τους πολιτισμούς αυτούς;
Και  τέλος,  γιατί  να  επιμένει  ο  άνθρωπος 
στον ομφαλοσκοπικό του γεωκεντρισμό και 
τον υπεροπτικό ανθρωπομορφισμό του, ό-
ταν με την πρωτόγνωρη διαστημική ανάτα-
σή του, βλέπει να του ξανοίγονται μπροστά 
του καινούριοι κόσμοι;
Σήμερα και οι πιο επιφυλακτικοί επιστήμο-
νες  ακόμη υποθέτουν  ότι  το  σύνολο  των 
ανεπτυγμένων πολιτισμών στον Γαλαξία μας 
μόνο, πρέπει να ανέρχονται σε εκατοντάδες 
χιλιάδων.  Και  φυσικά,  μέσα  στον  Γαλαξία 
μας, το Ηλιακό μας σύστημα αποτελεί ένα 
μικροσκοπικό μόνο σημείο, τόσο από άπο-
ψη χώρου όσο και χρόνου.
Μέσα στο αχανές αυτό Σύμπαν, η Γη μας εί-
ναι απλά ένας κόκκος άμμου της Αφρικανι-
κής Σαχάρας, σε τροχιά γύρω από ένα α-
στέρι όχι ιδιαίτερα σημαντικό.
Υπενθυμίζω ότι  ο  δικός  μας Γαλαξίας έχει 
περί τα 200 δισεκατομμύρια ηλιακά συστή-
ματα, και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν ακόμη 
200 δισεκατομμύρια Γαλαξίες στο Σύμπαν... 
Ε!  τότε  ένας  λογικός  άνθρωπος  συζητάει 
μόνο με τη λογική του!
Όταν δε πάλι, γίνεται λόγος για ανεπτυγ-
μένο διαστημικό πολιτισμό, εκείνο που έχει 
κανείς υπ' όψη του, είναι ότι ο πολιτισμός 
αυτός όχι μόνο δεν υστερεί του γήινου, αλλά 
ότι και τον ξεπερνάει σε σημαντικό βαθμό.
Δεν θα ήταν δε δύσκολο να φανταστεί κα-
νείς ότι αν και οι εξωγήινοι πολιτισμοί ανα-
πτύσσονται χάρη στην τεχνική πρόοδο, ό-
πως η ανθρωπότητα, και με τους ίδιους πε-
ρίπου ρυθμούς, τότε οι διαφορές στην ανά-
πτυξη των πολιτισμών αυτών μπορεί να εί-
ναι τεράστιες.
Για να συλλάβουμε τη σκέψη αυτή ας φα-
νταστούμε, λόγου χάρη, κάποιον εξωγήινο 
πολιτισμό,  μεγαλύτερο  σε  ηλικία  από  τον 
γήινο κατά τρεις χιλιάδες περίπου χρόνια. 
Παρόμοιος πολιτισμός θα πρέπει να έχει κα-
τακτήσει  πλήρως  ολόκληρο το  πλανητικό 
του σύστημα. Κατά λογική επέκταση ο πιο 
παλιός πολιτισμός - κατά συνέπεια και πιο 
αναπτυγμένος - μπορεί να  κυριαρχήσει σε 
ολόκληρο τον Γαλαξία του. Αν δε στο α-
στρικό μας σύστημα υπήρχε έστω και ένας 
μόνο τέτοιος υπερπολιτισμός (πού να μιλή-
σει κανείς και για εκατοντάδες χιλιάδων!) θα 
μπορούσαμε από καιρό να έλθουμε σε επα-

φή μαζί του. Αν πάλι δεν τα καταφέρναμε 
στην επαφή, τότε θα βλέπαμε τουλάχιστον 
ίχνη της δραστηριότητάς του μέσα στον Γα-
λαξία.
Ναι, αλλά - θα παρατηρούσε κανείς αμέσως 
- τέτοια επαφή δεν υπάρχει. Ούτε και μέχρι 
σήμερα διαπιστώσαμε τίποτε ίχνη παρόμοι-
ας δραστηριότητας μέσα στον Γαλαξία μας. 
Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, έτσι μας φαί-
νεται εκ πρώτης όψεως. Έτσι όμως οδηγού-
μαστε σε παραδοξολογία. Σε μια παράξενη 
αντίφαση. Οι ερμηνείες που θα μπορούσαν 
να δοθούν σε αυτήν είναι διάφορες.

Οι ερμηνείες
Και πρώτα απ' όλα: ο πολιτισμός μας είναι ο  
πιο γηραιός. Κατά συνέπεια και ο πιο τέλει-
ος, στο τμήμα αυτό του Διαστήματος του-
λάχιστον, που είμαστε σε θέση να αντιλαμ-
βανόμαστε.  Αν  έτσι  έχουν  τα  πράγματα, 
τούτο σημαίνει ότι οι άλλες κοινότητες λογι-
κών όντων, απλώς δεν έχουν φθάσει ακόμη 
στο επίπεδο εκείνο, στο οποίο είναι τεχνικώς 
δυνατό να πραγματοποιηθεί μια διαστρική 
σύνδεση.  Παρόμοιοι  «νηπιακοί»  πολιτισμοί 
απλώς δεν είναι σε θέση ακόμα να εμφανι-
σθούν στο Διαστημικό προσκήνιο, το ίδιο 
ακριβώς όπως δεν ήταν σε θέση να το κάνει 
αυτό  η  ανθρωπότητα  πριν  από  40  μόλις 
χρόνια. Μια τέτοια όμως δελεαστική λύση 
του προβλήματος, που έχει ονομαστεί «Δια-
στημικό Θαύμα»,  δύσκολα θα μπορούσε να 
ορθοποδήσει. Οι αστρονόμοι γνωρίζουν ήδη 
ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν πάρα πολλά 
αστέρια, πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από τον 
δικό μας Ήλιο.
Ο Ήλιος μας ανήκει στη δεύτερη γενεά των 
αστέρων.  Στην  περίπτωση  όμως  αυτή,  οι 
πολιτισμοί που δημιουργήθηκαν κοντά στα 
άστρα της  πρώτης  γενεάς,  θα  έχουν  από 
καιρό ήδη φθάσει το επίπεδο του υπερπολι-
τισμού και θα έπρεπε, επομένως, να τους εί-
χαμε ανακαλύψει.
Αλλά ας καταπιαστούμε με μια δεύτερη εκ-
δοχή:  όλοι  οι  διαστημικοί  πολιτισμοί,  για 
κάποιο λόγο,  πεθαίνουν γρήγορα,  προτού 
ακόμη - κατά την ανάπτυξή τους -φθάσουν 
σε επίπεδα διαστημικά. Έτσι ίσως εξηγείται 
και η φαινομενική ερημιά του Διαστήματος. 
Την άποψη αυτή προπαγανδίζουν εντατικά 
μερικοί επιστήμονες. Δεν χωράει φυσικά συ-
ζήτηση, κατ' αρχήν, ότι ή αυτοκτονία των 
πολιτισμών είναι κάτι το διανοητό - όπως, 
λόγου χάρη, έπειτα από ένα εξοντωτικό πυ-
ρηνικό πόλεμο - όπως και η αυτοκτονία με-
μονωμένων ατόμων. Αλλά είναι αδύνατο να 
φανταστεί κανείς ότι μια τέτοια τραγική τύ-
χη είναι απολύτως αναπόφευκτη για όλους 
τους εξωγήινους πολιτισμούς.
Αλλά  υπάρχει  και  μια  τρίτη  εκδοχή.  Όλα 
πάνε καλά. Πολλοί είναι οι πολιτισμοί στο 
Διάστημα, που έχουν φθάσει το επίπεδο των 

υπερπολιτισμών.  Κατέκτησαν τεράστιες  ε-
κτάσεις  και  κολοσσιαίες  ποσότητες  ύλης. 
Από πολύ καιρό μάλιστα η δραστηριότητά 
τους  εκδηλώνεται  σε  Διαστημική  κλίμακα. 
Επί πλέον βλέπουμε και ίχνη    της δραστη-
ριότητας αυτής, με τη μορφή εντελώς ασυ-
νήθιστων  και  ακατανόητων  διαστημικών 
φαινομένων. Μόνο που ο άνθρωπος αποδί-
δει όλα τα φαινόμενα αυτά σε φυσικά αίτια 
και όχι σε τεχνητά.
Δύσκολα θ' αρνιόταν κανείς ότι μια τέτοια 
λύση του προβλήματος δεν είναι δελεαστική. 
Αν μάλιστα αληθεύει, τότε είναι φανερό ότι 
το καθήκον της ανθρωπότητας είναι να κα-
ταλάβει την πραγματική έννοια των «Δια-
στημικών Θαυμάτων». Και φυσικά, να προ-
σπαθήσει να έλθει σε επαφή με άλλα λογικά 
όντα του Διαστήματος.
Για να εκτιμηθεί όμως η σημασία του προ-
βλήματος του «Διαστημικού Θαύματος» σε 
όλη την έκτασή του, πρέπει να προηγηθεί 
κάτι άλλο. Να φανταστεί δηλαδή κανείς, με 
ποιο τρόπο ο διαστημικός αυτός υπερπολι-
τισμός  θα μπορούσε να εκδηλώσει  την ύ-
παρξη του σε άλλες κοινωνίες λογικών ό-
ντων.
Μια κοινωνία λογικών όντων, που έχει φθά-
σει ήδη στο στάδιο του υπερολιτισμού, φυ-
σικό είναι να θέλει να επικοινωνήσει με άλ-
λους πολιτισμούς του Διαστήματος. Από ό-
λα τα μέσα επικοινωνίας η ραδιοεπικοινωνία 
μπορεί να είναι ένα από τα μέσα για την επί-
τευξη του σκοπού αυτού. Θα μπορούσε να 
φανταστεί κανείς επίσης ότι οι διαστημικοί 
υπερπολιτισμοί,  μέρος  της  ενέργειας,  που 
παράγουν,  θα  αρχίσουν  να  τη  χρησιμο-
ποιούν ακριβώς για τον ευγενή αυτόν σκο-
πό.  Να  μοιραστούν,  δηλαδή,  τις  γνώσεις 
τους και την πείρα τους με πολιτισμούς πο-
λύ πιο ανεπτυγμένους.
Με τη λογική θα μπορούσε να βρεθεί και ο 
καλύτερος δυνατός τρόπος για την πραγμα-
τοποίηση του σκοπού αυτού. Συγκεκριμένα 
να κατευθύνει κανείς ακτινοβολία σε κάποιο, 
από  πριν  καθορισμένο  και  βολικό  για  τη 
δουλειά αυτή, άστρο. Υπάρχουν όμως πολ-
λές  πιθανότητες  άραγε,  την  ίδια  ακριβώς 
εποχή, λογικά όντα του πλανητικού συστή-
ματος αυτού του άστρου, να έχουν καταπια-
στεί με την αναζήτηση άλλων πολιτισμών;
Και μάλιστα να έχουν αποφασίσει να κατευ-
θύνουν το ραδιοτηλεσκόπιό τους σε εκείνο 
ακριβώς το σημείο του ουρανού, από όπου 
άρχισαν να τους εκπέμπουν τα διάφορα σή-
ματα;
Θα συμφωνούσε κανείς ότι με παρόμοια μέ-
θοδο θα χρειαζόταν ένας εξαιρετικά σπάνιος 
συνδυασμός διαφόρων ευνοϊκών περιστατι-
κών. Ούτε και θα βοηθούσαν οι διαδοχικές 
εκπομπές  για  πολλούς  αστέρες.  Παρόμοιο 
έργο θα ήταν και μακρόχρονο και τεράστιο, 

αλλά και τα άστρα σε ένα και μόνο γαλαξία 
είναι πάρα πολλά. Θα ήταν δυνατό βέβαια, η 
εκπομπή αυτή των ραδιοσημάτων να γίνεται 
ταυτόχρονα  προς  πολλές  κατευθύνσεις, 
προς όλο το Σύμπαν σχεδόν. Ένας υπερπο-
λιτισμός θα μπορούσε να κατασκευάσει ρα-
διοπομπούς, που να τους κατευθύνει προς 
όλα τα σημεία του ουρανού. Όπως λέγεται 
στην περίπτωση αυτή, να γίνουν ισότροπες 
ραδιοεκπομπές προς όλες τις κατευθύνσεις.
Τότε είναι πιθανόν κάποιος κάπου να συλ-
λάβει μια τέτοια εκπομπή, να την αποκρυ-
πτογραφήσει και να την καταλάβει. Έτσι με 
τον καιρό θα μπορέσει  να  αποκατασταθεί 
και η διαστρική ραδιοεπικοινωνία.
Η ανθρωπότητα βέβαια δεν είναι ακόμη σε 
θέση να προβεί σε τέτοιου είδους ισότροπες 
εκπομπές.  Άλλοι  όμως πολιτισμοί,  για την 
ακρίβεια  υπερπολιτισμοί,  πραγματοποιούν 
τέτοιες  εκπομπές  και  τα  σήματά  τους  θα 
πρέπει  να  φθάνουν  στη  Γη.  Ποιος  όμως 
μπορεί να τα συλλάβει και να τα αποκρυ-
πτογραφήσει;
Αν στο Γαλαξία μας υπάρχει έστω και ένας 
υπερπολιτισμός που να έχει κατακτήσει το 
πλανητικό του σύστημα, όπως και σε όλο το 
Διάστημα ένας πολιτισμός που να έχει κατα-
κτήσει το γαλαξία του, τότε στα σίγουρα οι 
ραδιοεκπομπές του φθάνουν ως τη Γη.
Για τη μετάδοση διαφόρων γνώσεων, με τη 
βοήθεια των ραδιοκυμάτων, πρέπει να γίνε-
ται η μετατροπή τους σε σήματα. Τρόποι 
υπάρχουν διάφοροι. Μπορεί κανείς να μετα-
βάλει το εύρος των ραδιοκυμάτων και τότε η 
ραδιοακτινοβολία  γίνεται  εναλλασσόμενη. 
Άλλοτε θα  εξασθενεί  και άλλοτε θα δυνα-
μώνει.  Στις  εναλλαγές  αυτές  θα  πρέπει να 
υπάρχει κάποιο νόημα, κάποιος κώδικας.
Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να μεταβάλλεται 
και το μήκος των εκπεμπόμενων ραδιοκυ-
μάτων. Όταν κάποιος παίζει  στο πιάνο, ή 
άλλο μουσικό όργανο, αλλάζει κάθε τόσο το 
μήκος του ηχητικού κύματος και την έντασή 
του, με αποτέλεσμα να ακούγονται μουσικοί 
τόνοι.  Δεν αποκλείεται  λοιπόν, κάποτε να 
διακρίνουμε κάποια «μουσική» στα ραδιοκύ-
ματα του υπερπέραν.
Θα μπορούσε ακόμη να  φανταστεί  κανείς 
και άλλες ενδείξεις για την τεχνική προέλευ-
ση των σημάτων αυτών.  Ένα ασυνήθιστο, 
επί  παραδείγματι,  ραδιοφάσμα.  Με  δύο 
λόγια,  το  τεχνητό  ραδιοσήμα,  με  κάποια 
προσπάθεια  από  μέρους  του  ανθρώπου, 
μπορεί να διακριθεί από μια φυσική ραδιοα-
κτινοβολία. Αλλά το πρόβλημα είναι: κατά 
πόσο μας έρχονται τέτοια σήματα από το 
υπερπέραν;

Οι ραδιοπηγές
Το  1964  ο  φυσικομαθηματικός  Δρ.  ΚαρΔρ.  ΚαρΔρ.  ΚαρΔρ.  Καρ----
ντάσεφ ντάσεφ ντάσεφ ντάσεφ πρόσεξε την παράξενη συμπεριφο-
ρά δύο πηγών ραδιενέργειας, που έχουν κα-



∆ΡΟΜΕΑΣ Σελίδα 20

ταχωρηθεί στους καταλόγους σαν CCCCΤΑ-21ΤΑ-21ΤΑ-21ΤΑ-21     
και CCCCΤΑ-102. ΤΑ-102. ΤΑ-102. ΤΑ-102. Το ραδιοφάσμα τους έμοιαζε 
πολύ να έχει τεχνητή προέλευση. Δεν έμοια-
ζε  καθόλου  με  τα  φάσματα  ραδιενέργειας 
άλλων γνωστών φυσικών πηγών τους. Ένα 
χρόνο αργότερα άλλοι ραδιοαστρονόμοι α-
νακάλυπταν ξαφνικά ότι η ραδιοακτινοβο-
λία του CΤΑ-102 άλλαξε αισθητά, και μάλι-
στα με μια περίοδο 100 ημερών περίπου. Επί 
πλέον λίγο αργότερα αποσαφηνιζόταν ότι 
πέρα από τις αλλαγές αυτές στη  «ραδιο«ραδιο«ραδιο«ραδιο----
φωτεινότητά»  φωτεινότητά»  φωτεινότητά»  φωτεινότητά»  τους  παρατηρούνταν  και 
αισθητές διακυμάνσεις, με μια περίοδο ημίω-
ρη περίπου. Εν τω μεταξύ η πηγή CΤΑ-21, 
που καθ' όλα τα άλλα έμοιαζε με τη  CΤΑ-
102, εξακολουθούσε να μην παρουσιάζει με-
ταβολές. Κατά τα φαινόμενα δε και η πηγή 
CΤΑ-102 έχει σταματήσει πια τις διακυμάν-
σεις στη ραδιοφωτεινότητά της. Έπειτα από 
πολλές προσπάθειες η πηγή CΤΑ-102 ταυτί-
στηκε με το δυσκολοπαρατήρητο αντικείμε-
νο 17ου αστρικού μεγέθους. Αν κρίνει κανείς 
από το φάσμα του, τούτο απομακρύνεται 
από τη Γη με ταχύτητα, που φθάνει το 6%  
της ταχύτητας του φωτός. Κατά συνέπεια 
το  CΤΑ-102 πρέπει να βρίσκεται πολύ μα-
κριά από τη Γη.
Οι ραδιοπηγές  CΤΑ-21 και  CΤΑ-102 ανή-
κουν στην κατηγορία των αποκαλουμένων 
««««QuasarQuasarQuasarQuasar».  ».  ».  ».  Πρόκειται  για  κάτι  παράξενα 
ουράνια σώματα,  που ανακαλύφθηκαν για 
πρώτη φορά το 1963. 1963. 1963. 1963. Bρίσκονται πολύ μα-
κριά από τη Γη. Η ένταση της ακτινοβολίας 
τους είναι μεγαλύτερη και από των μεγαλυ-
τέρων  γαλαξιών.  Η  εναλλακτικότητα  της 
ακτινοβολίας τους δείχνει ότι τα quasar δεν 
είναι πολύ μεγάλα (περίπου όσο και το Ηλι-
ακό Σύστημα),  αλλά έχουν τεράστια μάζα. 
Κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να πει με βε-
βαιότητα τι είναι αυτά τα quasar. Δεν απο-
κλείεται  όμως πίσω από τη λέξη αυτή να 
κρύβονται μακρινοί, εντατικά δρώντες υπερ-
πολιτισμοί,  που  κατέκτησαν  τον  γαλαξία 
τους. Γνωστός διεθνώς ο Σοβιετικός αστρο-
φυσικός, ακαδημαϊκός Σκλόφσκυ, Σκλόφσκυ, Σκλόφσκυ, Σκλόφσκυ, γράφει:
«...Γιατί να μη φανταστεί κανείς ότι η δράση 
λογικών και εξαιρετικά οργανωμένων όντων 
δεν είναι σε θέση ν' αλλάξει τις ιδιότητες ο-
λόκληρων αστρικών συστημάτων – γαλα-
ξιών;
Για να μπορέσει ένας πολιτισμός να απλωθεί 
με τον καιρό σε ολόκληρο τον γαλαξία, «με«με«με«με----
ταμορφώνοντας»  ταμορφώνοντας»  ταμορφώνοντας»  ταμορφώνοντας»  βαθμιαία  όσα  αστέρια 
συναντήσει στο δρόμο του, δεν χρειάζονται 
παρά μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. 
Δεν αποκλείεται τα καταπληκτικά φαινόμε-
να, που παρατηρούνται στους πυρήνες των 
γαλαξιών, (περιλαμβανομένου και του δικού 
μας), να οφείλονται στη δραστηριότητα κατ' 
εξοχήν ανεπτυγμένων πολιτισμών. Τέλος, με 
τρόμο θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι 

η αιτία της εξαιρετικά έντονης ραδιοακτινο-
βολίας  μερικών  ραδιογαλαξιών  βρίσκεται 
στη δραστηριότητα τέτοιων μορφών εξαιρε-
τικά οργανωμένης ύλης, ώστε να είναι δύ-
σκολο και να αναχθεί ακόμη σε ύλη λογική 
όντων».

Το «μυστήριο»
Τα  τελευταία  χρόνια  αυξήθηκε  ο  αριθμός 
των παραδόξων  διαστημικών  φαινομένων, 
που είναι δύσκολο να ερμηνευτούν με φυσι-
κά αίτια. Πρόκειται πρώτα απ' όλα γι' αυτό 
που έχει αποκαλεστεί διαστημικό  «μυστή«μυστή«μυστή«μυστή----
ριο» ριο» ριο» ριο» για τους «Ρ«Ρ«Ρ«Ρulsarulsarulsarulsar».  ».  ».  ».  Δεν πέρασε πολύς 
καιρός από τότε που μέσα στο γενικό «ρα«ρα«ρα«ρα----
διοθόρυβο», διοθόρυβο», διοθόρυβο», διοθόρυβο», δηλαδή τα πιο ποικίλα ραδιο-
σήματα φυσικής προέλευσης, τα ραδιοτηλε-
σκόπια συνέλαβαν και κάτι παράξενα σήμα-
τα. Τα διάφορα χαρακτηριστικά τους τα έ-
καμαν να μοιάζουν με σήματα τεχνητά.
Ήταν καλοκαίρι του 1967, όταν σ; ένα από 
τα  ραδιοαστρονομικά  παρατηρητήρια  της 
Αγγλίας έγινε αντιληπτό ότι από κάποιο ση-
μείο του ουρανού, κοντά στο  φωτεινό άφωτεινό άφωτεινό άφωτεινό ά----
στρο του Βέγα,  στρο του Βέγα,  στρο του Βέγα,  στρο του Βέγα,  έρχονταν κάτι παράξενα 
ραδιοσήματα.  Η  έντασή  τους  αυξομειω-
νόταν. Κατά ένα περίεργο μάλιστα τρόπο οι 
ραδιοκυμάνσεις  αυτές  επαναλαμβάνονταν 
ρυθμικά με μια περίοδο 1,3373 του δευτερο-
λέπτου! Κάπου μέσα στα βάθη του Διαστή-
ματος σαν να παλλόταν κάποια πηγή ρα-
διοκυμάτων.
Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου παράξενο ότι 
οι Άγγλοι ραδιοαστρονόμοι ονόμασαν αμέ-
σως την πηγή αυτή «Ρulsar».
Κάποτε ο «Ρulsar» έπαυσε να εκπέμπει σή-
ματα για μερικά λεπτά.
Αργότερα όμως τα σήματα ξανάρχισαν και 
πάλι με την προηγούμενη ακριβώς περίοδο 
τους.  Διασαφηνίστηκαν  μάλιστα  και  κάτι 
περίεργες λεπτομέρειες:
Κατά τη διάρκεια κάθε παλμού,  το μήκος 
των ραδιοκυμάτων,  που  έφταναν στη  Γη, 
κυμαίνονταν και  μεταξύ  3,70  και  3,75  μέ-
τρων. Σπανιότερα κυμαίνονταν και μεταξύ 
μεγαλύτερων ορίων (στο πενταπλάσιό τους). 
Άθελα δημιουργούταν η εντύπωση ότι «κά-
ποιος» μεταδίδει ραδιοσήματα, έτσι ώστε ένα 
ραδιόφωνο, ρυθμισμένο σε οποιοδήποτε μή-
κος κύματος μέσα στα όρια αυτά, να μπορεί 
να τα συλλαμβάνει. Πάνω από μισό χρόνο οι 
Άγγλοι αστρονόμοι δίσταζαν να ανακοινώ-
σουν την ανακάλυψή τους. Στο χρονικό ό-
μως αυτό διάστημα η Γη, περιστρεφόμενη 
πίσω από  τον  Ήλιο,  μετατοπίσθηκε  μέσα 
στο  Διάστημα  κατά  300  εκατομμύρια  χι-
λιόμετρα. Η αλλαγή αυτή δεν είχε καμιά επί-
πτωση στη θέση του «Ρulsar», που εξακο-
λουθούσε  να  παραμένει  η  προηγούμενη. 
Από το περιστατικό αυτό οι αστρονόμοι έ-
βγαλαν το συμπέρασμα ότι ο «Ρulsar» βρί-
σκεται πολύ μακριά και εν πάση περιπτώσει 

η απόστασή του από εμάς δεν είναι μικρότε-
ρη από του πλησιέστερου αστέρα.

Τα παράξενα ραδιοσήματα
Όταν η ανακάλυψη μαθεύτηκε, όλα τα μεγα-
λύτερα  ραδιοαστρονομικά  παρατηρητήρια 
του κόσμου συνελάμβαναν τα ραδιοκύματα 
των  «Ρulsar».  Μέχρι  στιγμής  έχουν  γίνει 
γνωστοί  τριάντα  και  πάνω  «Ρulsar».  Δεν 
χωρεί πλέον καμία αμφιβολία ότι από πολλά 
σημεία του ουρανού μας έρχονται  στη Γη 
διάφορα παράξενα ραδιοσήματα,  που σαν 
να φαίνονται ότι προέρχονται από τεχνητές 
πηγές. Να σημαίνουν όμως όλα αυτά ότι α-
νακαλύφθηκαν κάτοικοι  άλλων πλανητών, 
εκπρόσωποι  εξωγήινων  κατ'  εξοχήν  ανε-
πτυγμένων πολιτισμών;
Καλά θα ήταν να μη βιαζόταν κανείς για τέ-
τοια συμπεράσματα!
Οι επιστήμονες διακρίνονται για την προσε-
κτικότητά τους, για την τάση τους να ελέγ-
χουν συνεχώς τα διάφορα στοιχεία και να 
τους δίνουν την πιο φυσική ερμηνεία. Όσο 
για τους κατοίκους άλλων πλανητών μπορεί 
κανείς εύκολα να μιλάει. Πολύ περισσότερο 
που με μια αναφορά στο εξωγήινο πνεύμα 
θα μπορούσε να εξηγήσει ο,τιδήποτε του εί-
ναι ακατανόητο.
Ποιος δεν έχει ακούσει για τους λέιζερ, τις 
θαυμάσιες αυτές γεννήτριες των κβάντα, με 
τις οποίες δημιουργούνται πολύ στενές, αλ-
λά και ταυτόχρονα απίθανα ισχυρές δεσμίδες 
φωτός; Οι λέιζερ έχουν εδραιωθεί πλέον στη 
σύγχρονη τεχνική και χρησιμοποιούνται για 
τους πιο διαφορετικούς λόγους. Πόση όμως 
θα ήταν η έκπληξη των αστροναυτών, όταν 
μέσα σε ορισμένες νεφέλες ανακάλυψαν λέι-
ζερ εν ενεργεία και ισχύος πραγματικά δια-
στημικής!
Παρά το γεγονός ότι η απόσταση, που μας 
χωρίζει από τους διαστημικούς αυτούς λέι-
ζερ, είναι δεκάδες και εκατοντάδες ετών φω-
τός, τα ραδιοσήματά τους, γύρω από το μή-
κος κύματος των 18 μέτρων φθάνουν ως τη 
Γη και συλλαμβάνονται από τα γήινα ραδιο-
τηλεσκόπια. Στις αραιωμένες νεφέλες αερί-
ων, όπου βρέθηκαν τα καταπληκτικά αυτά 
αντικείμενα,  δεν  υπάρχει  τίποτε,  που  να 
μπορεί να εξηγήσει αυτή τη ραδιοακτινοβο-
λία. Και όχι μόνο αυτό. Διασαφηνίστηκε επί 
πλέον ότι η ακτινοβολία αυτή αλλάζει μέσα 
σε  σύντομα  χρονικά  διαστήματα,  πράγμα 
που σχεδόν παρατηρείται σε φυσικά σώμα-
τα. Το σύνολο των παράδοξων αυτών φαι-
νομένων οι αστρονόμοι το ονόμασαν  «μυ-
στήριο».
Πώς ήταν δυνατόν η φύση να κατασκευάσει 
τόσους πολλούς λέιζερ,  που μέχρι το 1965 
θεωρούνταν τεχνική εφεύρεση του ανθρώ-
που;
Μήπως κι αυτή τη φορά τα ραδιοτηλεσκό-
πια δέχτηκαν εκπομπές εξωγήινων πολιτι-

σμών;
Η επιστήμη δεν έχει βρει ακόμη απάντηση 
στα ερωτήματα αυτά. Γι' αυτό και κάθε συ-
μπέρασμα θα ήταν ίσως πολύ πρόωρο.  Ο 
άνθρωπος μόλις τώρα κάνει τα πρώτα του 
βήματα προς το Διάστημα και στα σίγουρα 
τον αναμένουν πολλές μεγάλες και απροσ-
δόκητες εκπλήξεις.
Πάντως δύο είναι οι εκδοχές. Είτε τα ραδιο-
σήματα προέρχονται  από κάποιες φυσικές 
πηγές, ασυνήθιστης και για την ώρα ακα-
τάληπτης για μας φύσεως. Είτε το Διάστημα 
είναι πράγματι κατοικημένο από ανεπτυγ-
μένες κοινότητες λογικών όντων και η αν-
θρωπότητα μπόρεσε να δεχτεί τα ραδιοσή-
ματα  εξωγήινων  πολιτισμών.  Το  γεγονός 
πάντως είναι ένα: το πρόβλημα του «Δια-
στημικού Θαύματος» παραμένει άλυτο.
Το κοντινό μέλλον θα δείξει ποιος έχει δίκιο. 
Αυτοί που θεωρούν ότι το Διάστημα είναι 
μια δίχως όρια νεκρή έρημος, όπου πολιτι-
σμοί σαν τον γήινο, είναι  εξαιρετικά σπά-
νιοι;... Ή εκείνοι, που πιστεύουν στην απε-
ριόριστη δύναμη της φύσης, στην ικανότητά 
της  να  δημιουργεί,  στους  πολυάριθμους 
πλανήτες,  εξαιρετικά  ανεπτυγμένες  κοινό-
τητες λογικών όντων;
Για την ώρα ένα είναι φανερό: η γέννηση 
της αστροναυτικής σήμανε το πέρασμα σε 
μια εντελώς καινούρια, «διαστημική» φάση 
της εξελίξεως της ανθρωπότητας.
Μια άλλη εξήγηση για την ανάπτυξη της 
ζωής στη Γη, θα μπορούσε να είναι, λέει ο 
Άγγλος αστρονόμος, CοΙinCοΙinCοΙinCοΙin    AAAA. . . . RomanRomanRomanRoman, , , , ότι 
έχουν έλθει από το διάστημα σύνθετα μόρια, 
τα οποία βοήθησαν κι επιτάχυναν την εξελι-
κτική διαδικασία. Σήμερα φαίνεται ότι κάτι 
τέτοιο είναι πραγματικά πιθανό, όπως δεί-
χνει και η μελέτη των μετεωριτών.
Ο αστροφυσικός Γερμανός  ΗΗΗΗansansansans Η Η Η Ηaffneraffneraffneraffner    
λέει: «Δεν αποκλείεται ο πλανήτης μας, που 
προέρχεται  από  ένα  παρόμοιο  αστρικό 
νέφος, κατά τα πρώτα στάδια της ύπαρξής 
του, να δέχτηκε ένα παρόμοιο εμπλουτισμό 
από το διάστημα. Φορέας τούτου δυνατό να 
ήταν κάποιος κομήτης. Μερικοί επιστήμο-
νες έχουν κάνει την υπόθεση, κατά την ο-
ποία τα μόρια του DΝΑ εμφανίστηκαν αρχι-
κά στην κεφαλή κάποιου νεαρού κομήτη και 
μεταφέρθηκαν αυτούσια στη Γη».
Ο  καθηγητής  αστροφυσικής  του  Πανεπι-
στημίου Πατρών, και διευθυντής του Ινστι-
τούτου Αστρονομίας του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών, Χρήστος Γουδής, Χρήστος Γουδής, Χρήστος Γουδής, Χρήστος Γουδής, στην 
ερώτηση:  Αν  πιστεύετε  ότι  είμαστε  μόνοι 
στο Σύμπαν, απαντά:
«Πιστεύω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να δι-
ατηρήσει κάτι από τη χαμένη ιστορική πρω-
τοκαθεδρία του στο Σύμπαν με την ιδεολη-
πτική επιμονή του ότι είναι μόνος, και άρα 
μοναδικός στον κόσμο. Άλλωστε, δεν απο-
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κλείω αυτό που ονομάζουμε «Σύμπαν» να εί-
ναι  μέλος  ενός  «ζωντανού»  οργανισμούοργανισμούοργανισμούοργανισμού     
που δεν κατανοούμε. που δεν κατανοούμε. που δεν κατανοούμε. που δεν κατανοούμε. Η λέξη «Σύμπαν» εί-
ναι μια λέξη «κουβέρτα», που εν πολλοίς κα-
λύπτει και εξορκίζει τη βαθύτερη άγνοια μας. 
Το να ρωτάς για το Σύμπαν, για τη ζωή και 
την  προέλευσή  της,  είναι  μερικά  από  τα 
«παιδικά ερωτήματα», αυτά που πάντα ρω-
τούν τα παιδιά και  ποτέ δεν παίρνουν α-
πάντηση. Μην ξεχνάτε πως ο άνθρωπος εί-
ναι έκφανση, δημιούργημα των αστέρων, μια 
ζώσα υφή του Σύμπαντος. Αλλά να σας θέ-
σω το ερώτημά σας διαφορετικά. Μια αρά-
χνη ή ένα μυρμήγκι  μπορεί  να αντιληφθεί 
την παρουσία του ανθρώπου; Ίσως αυτά τα 
όντα να νιώθουν μόνα στο Σύμπαν μόνο και 
μόνο γιατί δεν έχουν την ικανότητα να μας 
επισημάνουν, ακόμα και όταν είμαστε κοντά 
τους.
Και τώρα, αφού γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήλιοι στο Σύ-
μπαν, δεν είναι πραγματικά αλαζονεία να πι-
στεύει κανείς ότι μόνο το δικό μας ηλιακό 
σύστημα και πιο συγκεκριμένα, πάνω στο δι-
κό μας πλανήτη, δημιουργήθηκε ζωή;»...
Μόνο που μιλώντας για ζωή σε άλλους πλα-
νήτες, δεν θα ήταν απαραίτητο να έχουμε 
υπ' όψη μας οπωσδήποτε τη γήινη της μορ-
φή. Εκείνη δηλ. τη μορφή, που καθορίζεται 
από τη βιοχημεία του άνθρακα - νερού, και 
η οποία έχει αποδείξει τη βιωσιμότητά της 
πάνω στη Γη. Καθόλου δεν αποκλείεται να 
μην  αποτελεί  τη  μοναδική  μορφή  ζωής. 
Μπορεί σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες τον 
ρόλο του άνθρακα να τον αναλάβει κάποιο 
άλλο στοιχείο.
Λόγου χάρη το πυρίτιο,  ο  φώσφορος,  το 
βόριο, το άζωτο, ή ακόμη και διάφοροι συν-
δυασμοί, όπως βορίου και αζώτου, που θα 
μπορούσαν σε συνθήκες διαφορετικές από 
της Γης, να κάνουν θαυμάσια τη δουλειά του 
άνθρακα. Στη Γη το νερό παίζει το βασικό 
ρόλο του διαλύτη. Αυτό όμως δεν θα ήταν 
απαραίτητο να συμβαίνει σε όλους τους κό-
σμους.
Έτσι αν στον ένα ή τον άλλο πλανήτη δεν 
υπάρχει οξυγόνο ή νερό, αυτό δεν σημαίνει 
αναγκαστικά ότι δεν πρέπει να υπάρχει και 
ζωή.
Πολύ διαδομένο, λόγου χάρη, είναι ότι τον 
ρόλο του νερού μπορεί να τον παίξει η αμ-
μωνία. Και όχι μόνο αυτή, αλλά ακόμη και 
πιο «εξωτικά» υγρά, όπως το διάλυμα του υ-
δρόθειου (αυτό που μυρίζει σαν κλούβιο αυ-
γό), το υδροκυανικό οξύ, το φθορικό οξύ και 
διάφορες  θειούχες  ενώσεις  του φωσφόρου. 
Όλες αυτές οι ουσίες μπορούν να χρησιμεύ-
σουν σαν διαλυτές, να παίξουν δηλαδή τον 
ρόλο του νερού πάνω στη Γη. Φυσικά όλες 
αυτές οι υποθέσεις έρχονται σε αντίθεση με 
τις γενικά αποδεδειγμένες θεωρίες των βιο-

λόγων και των χημικών για τις ιδιότητες της 
ζωής στη Γη.
Αλλά ποιος είπε ότι αυτή θα πρέπει ναΑλλά ποιος είπε ότι αυτή θα πρέπει ναΑλλά ποιος είπε ότι αυτή θα πρέπει ναΑλλά ποιος είπε ότι αυτή θα πρέπει να     
είναι  η  ίδια  σε  όλους  τους  πλανήτες,είναι  η  ίδια  σε  όλους  τους  πλανήτες,είναι  η  ίδια  σε  όλους  τους  πλανήτες,είναι  η  ίδια  σε  όλους  τους  πλανήτες,     
των εκατοντάδων  δισεκατομμυρίων  ητων εκατοντάδων  δισεκατομμυρίων  ητων εκατοντάδων  δισεκατομμυρίων  ητων εκατοντάδων  δισεκατομμυρίων  η----
λιλιλιλιαααακών  συστημάτων,  μέσα  στους  εκακών  συστημάτων,  μέσα  στους  εκακών  συστημάτων,  μέσα  στους  εκακών  συστημάτων,  μέσα  στους  εκα----
τοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες;τοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες;τοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες;τοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες;
Πάντως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 
μια  τέτοια  βιοχημεία,  το  ίδιο  όπως  θατο  ίδιο  όπως  θατο  ίδιο  όπως  θατο  ίδιο  όπως  θα     
ήταν σχεδόν αδύνατο να διανοηθεί τηήταν σχεδόν αδύνατο να διανοηθεί τηήταν σχεδόν αδύνατο να διανοηθεί τηήταν σχεδόν αδύνατο να διανοηθεί τη     
γήινη  βιοχημεία,  γνωρίζοντας  απλώςγήινη  βιοχημεία,  γνωρίζοντας  απλώςγήινη  βιοχημεία,  γνωρίζοντας  απλώςγήινη  βιοχημεία,  γνωρίζοντας  απλώς     
τις  ιδιότητες του άνθρακα και του νετις ιδιότητες του άνθρακα και του νετις ιδιότητες του άνθρακα και του νετις ιδιότητες του άνθρακα και του νε----
ρού.ρού.ρού.ρού.
Τα ίδια θα μπορούσαν να λεχθούν και για τη 
δομή της ενόργανης ύλης. Κανείς δεν γνωρί-
ζει αν και στους άλλους πλανήτες θα ισχύει 
το ίδιο σχήμα του πολυκυτταρικού οργανι-
σμού. Ή μήπως θα έχουμε να κάνουμε με 
μονοκύτταρους  πολυσύνθετους  οργανι-
σμούς, μεγαλύτερους και από αυτούς τους 
πολυκύτταρους; Πάντως ο άνθρωπος πρέ-
πει οπωσδήποτε να απαλλαγεί από τις γεω-
κεντρικές και ανθρωπομορφικές του αντιλή-
ψεις, για να συλλάβει το νόημα της ζωής στο 
Διάστημα. Για να καταλάβει ότι μπορεί όχι 
μόνο να υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί σαν 
τους δικούς μας, αλλά πολύ πιο εξελιγμένοι 
και που εμείς γι' αυτούς να αποτελούμε α-
πόμακρη προϊστορία.
Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα της σύγ-
χρονης αστρονομίας, και ιδιαίτερα της ρα-
διοαστρονομίας, που βεβαιώνουν ότι ανάμε-
σα στα δισεκατομμύρια των άστρων θα πρέ-
πει να υπάρχουν πολλά τα οποία διαθέτουν 
πλανητικά συστήματα.  Από  αυτά θα βρε-
θούν πολλοί πλανήτες, με συνθήκες ευνοϊκές 
για την εμφάνιση και ανάπτυξη κατ' εξοχήν 
οργανωμένων μορφών ύλης.
Μορφών δηλαδή ζωής, όπως και ύπαρξης 
λογικών όντων.
Όταν γνωρίζει  κάποιος  ότι  πέρα από τον 
Γαλαξία μας και το ορατό τμήμα του Σύ-
μπαντος υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομ-
μύρια γαλαξίες, με εκατοντάδες δισεκατομ-
μύρια άστρα, μπορεί με βεβαιότητα να υπο-
στηρίξει την ύπαρξη και άλλων κόσμων, άλ-
λων πολιτισμών. Αλλά το πρόβλημα δεν εί-
ναι μόνο αν υπάρχουν.
Οι πολιτισμοί αυτοί μπορεί να υπήρχαν και 
πολύ  νωρίτερα  από  τον  δικό  μας,  χωρίς 
ωστόσο να μπορέσουμε να έλθουμε σε επα-
φή μαζί τους. Έτσι το πρόβλημα είναι: πώς 
θα μπορέσει ο άνθρωπος να τους ανακαλύ-
ψει;
Ακόμα περισσότερο, πως θα μπορέσει να έλ-
θει σε επαφή μαζί τους;
Με ποια άραγε λογική βεβαιότητα μπορού-
με να αποκλείσουμε την οποιαδήποτε πιθα-
νότητα κάποιου είδους ζωής, σε κάποιον α-
πό τους  αμέτρητους  γαλαξίες,  την στιγμή 
που δεν έχουμε τη δυνατότητα ν'  αποδεί-

ξουμε το αντίθετο;...
Ο Φίλος-Συνάδελφος Γιώργος Χί-
ος είναι από τα ιδρυτικά μέλη του 
Κινήματος  των Δρομέων  από  τα 
τέλη της δεκαετίας του '70 και τον 
ευχαριστούμε  για  τη  συνεργασία 
για την καταπληκτική του εργασία 
που θα δημοσιεύσουμε σε συνέχειες 
στον “ΔΡΟΜΕΑ”.

Συνεχίζεται
●●●●●

Τονωτική 
απειλή σε 
ένα µπουκάλι!

Κινδύνους από τα ενεργειακά ροφήµατα 
εντοπίζει νέα µελέτη στις ΗΠΑ και την 

Αυστραλία
∆ηµοσίευση: στα Νέα 

Ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών 
ροφηµάτων που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή µε-
ταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων 
εκφράζει οµάδα επιστηµόνων από το Κέντρο 
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου του Τέ-
ξας, στο Χιούστον, και το Πανεπιστήµιο του 
Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία, που εξέτασε τι 
είναι γνωστό και τι δεν είναι γι’ αυτά τα ροφή-
µατα. 
Οι ερευνητές ανέλυσαν όλες τις έως τώρα δη-
µοσιευµένες αγγλόφωνες µελέτες επί του θέ-
µατος.  Η  εργασία  τους,  που  δηµοσιεύθηκε 
στην επιθεώρηση «Proceedings» της Κλινικής 
Μάγιο, θέτει ερωτήµατα για την αποτελεσµατι-
κότητα και την ασφάλεια των ενεργειακών ρο-
φηµάτων. 
Οπως γράφουν, τα ροφήµατα αυτά περιέχουν 
υψηλά επίπεδα καφεΐνης που θα µπορούσαν 
σε µερικούς ευαίσθητους ανθρώπους να αυ-
ξήσουν τον κίνδυνο επικίνδυνων επιδράσεων 
στην αρτηριακή πίεση, στον καρδιακό ρυθµό 
και την εγκεφαλική λειτουργία. Οι συγγραφείς 
τονίζουνότι «έχουν αναφερθεί τέσσερις τεκµη-
ριωµένοι σχετιζόµενοι µε την καφεΐνη θάνατοι, 
καθώς και πέντε ξεχωριστά κρούσµατα επιλη-
πτικών κρίσεων σχετιζόµενων µε την κατανά-
λωση  ενεργειακών  ροφηµάτων».  Γράφουν 
επίσης για έναν κατά τα άλλα υγιή 28χρονο ο 
οποίος  έπαθε ανακοπή καρδιάς έπειτα από 
µία µέρα συµµετοχής σε αγώνα motocross, 
έναν υγιή 18χρονο ο οποίος πέθανε παίζοντας 
µπάσκετ όταν ήπιε δύο κουτιά γνωστού ενερ-
γειακού ροφήµατος και για τέσσερα κρούσµα-
τα µανίας που εκδήλωσαν άτοµα που ήταν 
γνωστό ότι έπασχαν από διπολική διαταραχή. 

Εφηβοι και νεαροί
«Επειδή έφηβοι και νεαροί ενήλικοι, τόσο α-
θλητές όσο και µη, καταναλώνουν ενεργειακά 
ροφήµατα µε ανησυχητικό ρυθµό, πρέπει να 

καθορίσουµε εάν η µακροχρόνια χρήση τους 
θα µεταφραστεί σε επιβλαβείς επιδράσεις αρ-
γότερα», σηµειώνουν ο δρ Τζον Π. Χίγκινς και 
οι συνεργάτες του.
Ο δεύτερος συγγραφέας της νέας ανάλυσης 
Τρόι Ντ. Τατλ, αθλητικός φυσιολόγος στο Πα-
νεπιστήµιο του Τέξας, είπε σε µία συνέντευξη: 
«Σχεδόν όλες οι µελέτες που έχουν γίνει για τα 
ενεργειακά ροφήµατα συµπεριέλαβαν µικρούς 
αριθµούς νεαρών υγιών ατόµων, στα οποία εί-
ναι απίθανο να παρατηρηθούν βραχυπρόθε-
σµες αρνητικές συνέπειες. Τι γίνεται όµως µε 
τις  µακροπρόθεσµες;  Με  τα  νοσήµατα  του 
ήπατος και της καρδιάς, την αντοχή στην ιν-
σουλίνη και τον διαβήτη;».
Σε δήλωσή της, η Αµερικανική Εταιρεία Ροφη-
µάτων (ΑΒΑ) λέει ότι «τα περισσότερα ενερ-
γειακά  ροφήµατα  οικειοθελώς  αναγράφουν 
προειδοποιήσεις στις συσκευασίες τους,  συ-
µπεριλαµβανοµένων συµβουλών για τη χρή-
ση  από  ανθρώπους  ευαίσθητους  στην  κα-
φεΐνη». Επιπλέον, η ΑΒΑ λέει ότι πολλά από 
τα µέλη της αναγράφουν την ποσότητα της 
καφεΐνης στις ετικέτες των προϊόντων τους ή 
παρέχουν πληροφορίες για την περιεκτικότητά 
τους σε καφεΐνη µέσω των ιστοσελίδων τους 
στο Ιντερνετ και τις τηλεφωνικές γραµµές για 
καταναλωτές. 
Ο δρ Κέβιν Α. Κλόζον, διδάκτωρ Φαρµακολο-
γίας  στο  Πανεπιστήµιο  Nova  Southeastern 
στη Φλόριντα, ο οποίος επίσης είχε πραγµα-
τοποιήσει  ανάλυση  δηµοσιευµένων  µελετών 
για την ασφάλεια των ενεργειακών ροφηµά-
των, λέει πως η κύρια ανησυχία είναι «για τις 
ποσότητες της καφεΐνης, που µπορεί να είναι 
επιβλαβείς ιδίως για ανθρώπους µε προϋπάρ-
χοντα καρδιαγγειακά προβλήµατα» και «για τις 
επιδράσεις αυτών των ροφηµάτων όταν συν-
δυάζονται µε αλκοόλ». Οπως εξηγεί, η καφεΐνη 
και τα παρόµοια συστατικά αυτών των ροφη-
µάτων µπορεί να καλύψουν την αίσθηση της 
µέθης, µε συνέπεια την αύξηση του κινδύνου 
οδήγησης υπό την επήρεια µέθης και άλλων 
επικίνδυνων συµπεριφορών.
Από την πλευρά του, ο κ. Τατλ, ο οποίος ερ-
γάζεται µε αθλητικές οµάδες, ανησυχεί για τις 
επιδράσεις τους στις επιδόσεις των αθλητών. 

    Soccer Soccer Soccer Soccer 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 6ΔΙΑ ΑΠΟ 6ΔΙΑ ΑΠΟ 6ΔΙΑ ΑΠΟ 6    
ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΕΩΣ 14 ΕΤΩΝΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡ-
ΝΟΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ    
ΠΕΡΙΛΑΜΠΕΡΙΛΑΜΠΕΡΙΛΑΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΒΑΒΑΒΑΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΚΑΙ ΕΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΚΑΙ ΕΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΚΑΙ ΕΝΟΥΝ 3 ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΚΑΙ ΕΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8.ΝΑ 8Χ8.     
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  SOCCER ACTION  ΒΡΙΣΚΟ-
ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ 210 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ.  ΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ:  ΚΟΚΟΚΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΤΡΩΤΡΩΤΡΩΝΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ:ΝΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ:ΝΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ:ΝΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ:    
6945238435,  ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6932233099,  ΚΑ6945238435,  ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6932233099,  ΚΑ6945238435,  ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6932233099,  ΚΑ6945238435,  ΣΑΜΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: 6932233099,  ΚΑ----
ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ: 6944.192.096ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ: 6944.192.096ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ: 6944.192.096ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ: 6944.192.096
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36 Τριανταφυλλάκης Αντώνης 2:24:09
37 Καλπαδάκης Νίκος 2:24:15
38 ∆ηµητρακόπουλος Στέλιος 2:24:15
39 Ψαρράς Βασίλειος 2:25:53
40 Μαυρικάκης Παύλος 2:27:46
41 Loppinet Lucia 2:29:33
42 Γραµµατικάκης Κων/νος 2:29:34
43 Πολάκης Ευάγγελος 2:37:49
44 Γενετζάκης Γεώργιος 2:41:17
45 Ποτίκας Ζαφείρης 2:42:08
46 ∆ουλγεράκης Ηρακλής 2:42:40
47 Σουµελίδης Ματθαίος 2:44:07

48 Σιγανού Αργυρώ 2:44:12
49 Ταβερναράκης Τίτος 2:46:42
50 Θεοφανίδης Αλέξανδρος 2:46:42
51 Σφακιανάκης Τίτος 2:47:03
52 Κακλαµάνος Τηλέµαχος 2:49:31
53 Ψαρρός Επαµεινώνδας 2:58:14
54 Λυγεράκης Θεόδωρος 3:00:38
55 Πλουµή Αργυρώ 3:08:00
56 Ανδριανάκης Γιάννης 3:11:37
57 Παπαγεωργίου Νίκος 3:24:30
58 Κοτζαµπασάκης ∆ηµήτρης 3:40:00

25ος στον κόσµο  ο Παντελής 
Καµπαξής στον διεθνή αγώνα 

ανωµάλου δρόµου 80 χλµ. 
που έγινε στο Παρίσι

Την 25η τιµητική θέση κατάκτη-
σε ο Παντελής Καµπαξής στον 
διεθνή  αγώνα  80  χλµ.  ανωµά-
λου δρόµου που έγινε στο Παρί-
σι µε την συµµετοχή 2.500 αθλη-
τών από όλο τον κόσµο.
Ο  αγώνας  ξεκίνησε  µεσηµέρι 
Σαββάτου  12.30  από  το  Σαν 
Κουεντίν,  περιοχή  έξω  από  το 
Παρίσι και αφού οι αθλητές διή-
νυσαν  δύσκολη  χωµάτινη  δια-
δροµή  που  κατά  το  98%  τερ-
µάτισαν στον πρώτο όροφο του 

Πύργου του Άιφελ. Ο πρωταθλη-
τής Ελλάδας Παντελής Καµπα-
ξής που για µια ακόµη φορά έ-
κανε  υπερήφανους  την  Κρήτη 
και το Συλλογό µας πέτυχε χρό-
νο  ώρες  7  ώρες  33.  Επίσης 
στον άλλο αγώνα που διεξήχθη 
την ίδια µέρα και ώρα στα  50 
χλµ.  ο  αθλητής  µας  Κουτσου-
πιάς ∆ηµήτρης µε συµµετοχή α-
θλητών 2.000 τερµάτισε µε χρό-
νο 6 ώρες 45.
Το ∆ιοικητικό µας συµβούλιο, οι 
αθλητές και τα µέλη µας συγχαί-
ρουµε  αρχικά  τον  πρωταθλητή 
µας Καµπαξή Παντελή.

Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων 
Κρήτης

....Σαλεµένοι και δύστροποι οι καιροί που 
ζούµε. Με τη µελαγχολία για τα γενόµενα  
να περισσεύει και µια κρούστα φόβου να 
σκεπάζει και να πνίγει την αγωνία για το  
αύριο. ∆ίχως αρχές και µε την αταξία γενι-
κευµένη,  οι  πολίτες  ψάχνουν  να  βρουν 
σηµατωρούς  και  σταθερές.  Καθηµερινά 
για ΟΛΟΥΣ -πλην λίγων, πολύ ολίγων, η  
ζωή δυσκολεύει, γίνεται σταυροβελονιά µε 
κόµπους ανοµίας και νόµους λυσιτελείς.
Χωρίς εµπνευσµένους και ξεπνόους τους 
πνευµατικούς ταγούς, ο λαός βολοδέρνει  
µέσα στην απόλυτη  απαξία.  Ο οικονοµι-
κός, πολιτικός, κοινωνικός και ηθικός ξε-
πεσµός γίνεται η τετραπληγία της άλλοτε 
φτωχής αλλά κραταιάς  Ελλάδας µας.  Κι 
όλ' αυτά µαζί µε τόσα άλλα µούχρονταν 
στο  νου,µια  λαµπερή  Κυριακή  πρωί,  27 
του  Μάρτη,  κάτω από τον  γέρικο  έλατό 
µου  στη  θέση  Κουβεντίτσα  στον  Καλλί-
δροµο, καθώς διάβαζα αυτά που µας πα-
ραγγέλνουν µε τα 148 ∆ελφικά παραγγέλ-
µατα οι αρχαίοι προπάτορες.
Τα  αποφθέγµατα  από  δυο  έως  πέντε  
λέξεις που ήσαν χαραγµένα στον πρόσθιο  
τοίχο του πρόναου ή επί των παραστάσε-
ων  της  Πύλης  του  µεγάλου  ναού  του  
Απόλλωνα,  ή  επί  του υπέρθυρου,  ή  και  
των πολλών στηλών που είχαν τοποθετη-
θεί  περιµετρικά  του  υπέρλαµπρου  ναού 
της (Φιλο)Σοφίας στους ∆ΕΛΦΟΥΣ.
Σηµειώνοντας ότι στο υπέρθυρο της κυρί-
ας εισόδου είχε χαραχθεί το Ε (1), µηδέν  
άγαν, γνώθι σαυτόν, καλωσορίζοντας τον 
κάθε ΝΟΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ στο χώρο της 
µυστηριακής ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  
σας  προτρέπουν  να  συλλογιστείτε  µαζί  
µου, τη σοφία προσταγµάτων και να δια-
λέξετε  αυτά  τα  οποία  νοµίζετε  ότι  ται-
ριάζουν σε σας και στην άνευ πυξίδας ση-
µερινή  πραγµατικότητα,  πιστεύοντας  συ-
νάµα ότι η χρησιµότητά τους είναι αυτο-
νόητη.
1. ΕΠΟΥ ΘΕΩ – να ακολουθούµε τον Θεό.

2. ΘΕΟΣ ΣΕΒΟΥ – να σεβόµαστε τους θε-
ούς.
3. ΓΟΝΕΙΣ ΑΙ∆ΟΥ – να σεβόµαστε τους γο-
νείς µας.
4. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙ∆ΟΥ – να σεβόµαστε 
τους µεγαλύτερους.
5.  ΙΚΕΤΑΣ  ΑΙ∆ΟΥ  –  να  σεβόµαστε  τους 
ικέτες µας.
6.  ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙ∆ΟΥ – να σεβόµαστε τον  
εαυτό µας.
7. ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ – να µη φονεύουµε.
8. ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ – να µην ορκιζόµαστε.
9.  ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ,  ΑΓΑΠΑ –  να αγαπάµε 
αυτούς που τρέφουµε.
10. ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ – να τιµάµε το σπίτι µας.
11.  ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ  –  να σεβόµαστε το  
γάµο µας.
12. ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΕΙ –  
να παντρευόµαστε την κατάλληλη στιγµή.
13. ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ – να συγγενεύ-
ουµε µε καλούς ανθρώπους.
14. Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ∆ΟΣ – Να δίνουµε φροντί-
δα (ΑΓΑΠΗ) σε όσους νοιαζόµαστε.
15. ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ∆ΙΚΑΙΟΥ – να µαχόµαστε 
για το δίκαιο, το καλό, το χρήσιµο.
16.  ΦΡΟΝΕΙ  ΘΝΗΤΑ  –  να  σκεφτόµαστε 
όπως αρµόζει σε θνητούς.
17. ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ – να υποµένουµε 
ό,τι συµβεί ως θνητοί.
18. ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ – να κυριαρχούµε του 
εαυτού µας.
19. ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ – να συγκρατούµε τον  
θυµό µας.
20. ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ – να οµιλούµε µε πρα-
ότητα.
21.  Η∆ΟΝΕΙΣ  ΚΡΑΤΕΙΝ  –  να  είµαστε 
εγκρατείς.
22. ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ – να συγκρατούµε τη  
γλώσσα µας.
23. ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ – να κυριαρχούµε στη 
γλώσσα µας.
24. ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ – να µην είµαστε θρα-

σείς.
25. ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ – να µην αποκαλύ-
πτουµε µυστικά.
26. ΛΕΓΕ ΕΙ∆ΩΣ – να λέµε ό,τι γνωρίζουµε.
27. ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ – να ελέγχουµε 
ό,τι βλέπουµε.
28. ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ – Όταν πίνουµε να 
είµαστε συγκρατηµένοι.
29. ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ – να κατανοούµε αφού 
ακούσουµε.
30. ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ – να καλλιεργούµε 
τη σκέψη, το νου µας.
31.  ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ – να µελετάµε τα  
πάντα.
32. ΒΟΥΛΕΥΩ ΧΡΟΝΩ – να σκεφτόµαστε 
τα χρήσιµα.
33.  ΓΝΟΥΣ  ΠΡΑΤΤΕ  –  να  πράττουµε  µε  
επίγνωση.
34. ΠΑΣΙ ∆ΙΑΛΕΓΟΥ – να διαλεγόµαστε µε  
όλους.
35. ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ – να ακούµε τα πάντα.
36.  ΑΚΟΥΩΝ  ΟΡΑ  –  όταν  ακούµε  να  
βλέπουµε.
37.  ∆ΟΞΑΝ  ∆ΙΩΚΕ  –  επιδιώκοντας  τη  
δόξα, να γνωρίζουµε και άλλες γνώµες.
38. ∆ΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ – να µην υποτιµού-
µε τη δόξα.
39. ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ – να λέµε το ορθό, το  
δίκαιο, την αλήθεια.
40.  ΕΥΛΟΓΕΙ  ΠΑΝΤΑΣ  –  να  λέµε  καλά 
λόγια για όλους.
41. ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ – Να κρίνουµε µε αγιότη-
τα.
42. ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ – να είµαστε ευγε-
νείς.
43.  ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ  ΠΑΣΙΝ  –  να  αγαπάµε  
τους πάντες και τα πάντα.
44. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ – να είµαστε  
παρηγορητικοί.
45. ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ – να έχουµε καλή φή-
µη.

Συνέχεια στην 24η
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Συνέχεια από την 23η
46. ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ – να χρησιµο-
ποιούµε την καλή µας φήµη.
47. ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ – να είµαστε σε 
εγρήγορση.
48. ΟΜΟΙΩΣ ΧΡΩ – να συναναστρεφόµα-
στε µε τους οµοίους µας.
49. ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – να προνοούµε για 
το µέλλον.
50. ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ – να µη βρίζουµε, να µι-
σούµε την ύβρι.
51. ΕΥΧΟΥ ∆ΥΝΑΤΑ – να ευχόµαστε µε 
όλη τη δύναµή µας.
52. ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ – να εκτιµάµε 
τους χρησµούς.
53. ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ – να βοηθάµε τους 
φίλους.
54. ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ – να αγαπάµε τη φιλία.
55. ΦΙΛΟΥΣ ΕΥΝΟΕΙ – να βοηθάµε τους 
φίλους.
56. ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ – να διαφυλάττουµε 
τη φιλία.
57. ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ – να είµαστε διαθέσι-
µοι στους φίλους µας.
58. ΝΕΩΤΕΡΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΕ – να διδάσκεις 
τους νεότερους.
59. ΥΙΟΥΣ ΠΑΙ∆ΕΥΕ – να εκπαιδεύουµε τα 
παιδιά µας.
60. ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ – να αναζητούµε τη 
σοφία.
61. ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ – να µην 
κουραζόµαστε να µαθαίνουµε.
62. ΓΝΩΣΙ ΜΑΘΩΝ – να γνωρίζουµε αφού 
µάθουµε.
63. ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ – να χρησιµοποιούµε τη 
σοφία των σοφών.
64. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ – να γίνουµε ΦΙ-
ΛΟΣΟΦΟΙ.
65. ΣΕΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ – να µη χάνουµε τον 
εαυτό µας.
66. ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ – ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ.
67. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ – να υποµένουµε 
τις δυσκολίες της εκπαίδευσής µας.
68. ΗΘΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΕ – να επιδοκιµάζεις 
το ήθος.
69. ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ – να χρησιµοποιούµε την 
τέχνη.
70. ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ – να τιµούµε τις ευ-
εργεσίες που µας γίνονται.
71. ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ – να τιµούµε τους 
αγαθούς.
72. ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ – να επαινούµε την 
αρετήν.
73. ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ – να έχουµε κατά 
νουν το ΤΥΧΑΙΟ.
74. ΤΥΧΗΝ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ – να µην πιστεύ-
ουµε στην τύχη.
75. ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ – να αποδεχόµαστε 
τις άτυχες στιγµές.
76. ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ – να αποφεύγουµε 
την εγγυοδοσία.
77. ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ – να κάνουµε χάρες.
78. ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ – να ευχόµαστε 
ΕΥΤΥΧΙΑ.
79. ΟΝΕΙ∆ΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ – να εχθρεύεσαι 
τον χλευασµό.
80. ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ – να προφυλάσσεσαι 
από την ύβρι.
81. ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ∆ΙΚΑΙΑ – να πράττουµε 
∆ίκαια
82. ΚΡΙΝΕ ∆ΙΚΑΙΑ – να κρίνουµε µε δι-

καιοσύνη.
83. Α∆ΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ – να µισούµε την αδι-
κία
84. ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ – να γνωρίζουµε τον 
κριτή µας
85. Α∆ΩΡΟ∆ΟΚΗΤΟΣ ∆ΙΚΑΖΕ – να δι-
κάζουµε χωρίς δωροδοκίες
86. ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ – να αιτιολογούµε 
όσα µας συµβαίνουν
87. ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ – να µην απο-
καρδιώνουµε τα παιδιά µας.
88. ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ – να είµαστε κοινωνι-
κοί
89. ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ – να αποκρι-
νόµαστε τον κατάλληλο καιρό.
90. ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ – να πράτ-
τουµε χωρίς αµφιβολίες.
91. ΕΛΠΙ∆Α ΑΙΝΕΙ – να δοξάζεις την ελπί-
δα.
92. ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ – Να µαχόµαστε για 
τη ΖΩΗ.
93. ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ – να συ-
µπάσχουµε µε τον δυστυχή
94. ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙ∆ΟΥ – να εκµεταλ-
λευόµαστε τον ΧΡΟΝΟ µας
95. ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΗ ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙ∆ΙΩΝ – 
να µη διστάζουµε να τελειώνουµε ό,τι αρ-
χίζουµε
96. ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ – να τελειώνου-
µε χωρίς αναβολή
97. ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣ∆ΕΧΟΥ – να δεχόµαστε 
τον χρόνο
98. ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣ∆ΕΧΟΥ – να δεχόµαστε 
το ΓΗΡΑΣ
99. ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ – να µετανο-
ούµε για τα λάθη µας
100. ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ – να µισούµε τη φιλονικία
101. ΟΜΟΝΟΙΑΝ ∆ΙΩΚΕ – να επιδιώκουµε 
την οµόνοια
102. ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ – να αποφεύγουµε τη 
βία
103. ΒΙΑΝ ΜΗΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ – να µην 
κάνουµε τίποτε µε τη βία
104. ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΘΟΥ – να είµαστε νοµο-
ταγείς
105. ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ – να σεβόµα-
στε τον επικρατούντα
106. ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ – να πε-
θαίνουµε για την πατρίδα µας
107. ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ – να προφυλασ-
σόµαστε από τους εχθρούς µας
108. ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ – να µην καυ-
χιόµαστε για τη σωµατική δύναµη
109. ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ – να µην κυριαρ-
χούµε µε αλαζονεία
110. ΛΑΒΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣ – Όταν λαµβάνου-
µε, να δίνουµε
111. ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ – Να είµαστε ευ-
γνώµονες
112. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ – να εκτιµούµε τη 
βοήθεια
113. ΥΦΟΡΩ ΜΗ∆ΕΝΑ – κανένα να µη 
βλέπουµε µε καχυποψία
114. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ – να απέχουµε 
από κακίες, δολοπλοκίες
115. ΨΕΓΕ ΜΗ∆ΕΝΑ – να µην κατηγορού-
µε κανέναν
116. ∆ΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣΕΙ – να µισούµε τη 
διαβολή
117. ΦΡΟΝΕΙ ΜΗ∆ΕΝΙ – κανένα να µη ζη-
λεύουµε
118. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ – να αποφεύ-

γεις την απέχθεια
119. ΕΧΘΡΑΣ ∆ΙΑΛΥΕ – να διαλύουµε τις 
έχθρες
120. ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ – να µισούµε την κα-
κία
121. ∆ΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ – να φοβόµαστε τον 
δόλο
122. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ – να απέχουµε 
από την κακία
123. ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ – να µην κακο-
λογούµε τον απόντα
124. ΠΛΟΥΤΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΣ – να πλουτίζουµε 
δίκαια
125. ∆ΙΚΑΙΩΣ ΕΚΤΩ – να αποκτούµε τίµια
126. ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ – να κο-
πιάζουµε δίκαια
127. ΠΛΟΥΤΩ ΑΓΟΣΤΕΙ – να αποστασιο-
ποιούµαστε από τον πλούτο
128. ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ – να χρησιµοποιούµε 
τα χρήµατά µας
129. ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ – να ελέγχουµε 
τις δαπάνες µας
130. ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ – όταν έχεις πολλά 
να χαρίζεις λίγα
131. ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΟΓΩΣ – να χαρίζουµε 
µε λογική
132. ΚΤΩΜΕΝΟΣ Η∆ΟΥ – να ευχαρι-
στιόµαστε µ' αυτά που αποκτούµε
133. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ – να κοπιάζουµε  
για πράγµατα άξια κτήσης
134. ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ – κάθε τι που έχει 
µέτρο είναι άριστο
135. ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ – τίποτε να µην κάνου-
µε µε υπερβολή
136. ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ – να είµαστε 
ευσεβείς
137. ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΣΕΒΟΥ – να σεβόµαστε 
την εντροπή
138. ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΙΜΩΣ – µε σύνεση 
να κινδυνεύουµε
139. ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ – να µη λυ-
πόµαστε για το κάθε τι
140. ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ – να επιδιώκουµε να 
ζούµε χωρίς λύπη
141. ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΩΣ – να πεθαίνου-
µε χωρίς λύπη
142. Ι∆ΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ – να προστατεύουµε 
τα δικά µας
143. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ – να κυνη-
γάµε το ΚΑΛΟ ΜΑΣ
144. ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥΠΟΙΕΙ – να κάνουµε το 
καλύτερο για τον εαυτό µας
145. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ – να τιµού-
µε τους προγόνους
146. ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ – να µην κο-
ροϊδεύουµε τους νεκρούς
∆εν γνωρίζω πόσα από αυτά θα εφαρµό-
σουν και ποιοι θα τα κατανοήσουν, αλλά 
τα διαχρονικά αυτά παραγγέλµατα της 
Αρχαίας Σοφίας µαζί µε την ιστορική ρή-
ση του Κλεόβουλου “ευτυχών µη ίσθι υ-
περήφανος, απορήσας µη ταπεινού” - ό-
ταν ευτυχείς µη είσαι υπερήφανος και ό-
ταν βρίσκεσαι σε δυσκολία, µην ταπεινώ-
νεσαι – ας µας καθοδηγούν και ας µας 
“προστατεύουν” αυτές τις ∆ΥΣΚΟΛΕΣ 
ΣΤΙΓΜΕΣ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
Κλείνοντας µια τελευταία σελίδα, κοιτάζω 
τον Ήλιο κατάµατα, µιαν ηµέρα σαν κι αυ-
τή, ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΗ, ΚΟΥΒΕΝΤΙΤΣΑ,  
ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΑΠΟΜΕΣΗΜΕ-
ΡΟ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΣΑΜΙΟΣ

Site: www.apollonrunnersclub.gr -  E-mail: info@apollonrunnersclub.gr
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